
Adviesraad Sociaal Domein Molenlanden

Secretariaat: Ada den Ouden
M: 06 23 25 42 90
E: ada.denouden@jouwgemeente.nl

Beknopt verslag van de videovergadering d.d. 8 juni 2020

Aanwezig: Aart Bogerd, Peter van den Bosch, Catharien Bot, Wilma Brand, Frans 
Hakkesteeg, Margreet Hoeijenbos, Jan Simons en Marja de Vries

Afwezig: Magda Heijboer, Casper van den Berg en Arie Vermeulen

Gasten: Menno Keller namens de gemeente Molenlanden

Aanvang: 19:30 uur
Sluiting: 21:00 uur

1. Opening
Margreet opent de vergadering en heet iedereen, ook Menno, van harte welkom.

Margreet deelt mee dat onze volgende vergadering op 9 juli weer in ‘de Spil’ zal 
plaatsvinden en spreekt de hoop uit dat ook Magda dan weer van de partij zal zijn. 

Bijpraten Menno
Namens de raadswerkgroep Sociaal Domein complimenteert Menno onze adviesraad voor
hun constructieve advies op het gebied van de armoedebestrijding.

Menno deelt mee dat het aantal cases voor het Sociaal Team weer naar het normale 
aantal gaat van voor de coronatijd.

Onder leiding van een professional van MEE hebben acht mantelzorgers een ‘bijeenkomst’
gehad via Teams.

Er zijn nog twee reacties onderweg op adviezen van de ASDM.

Margreet bedankt Menno voor zijn inbreng en uitleg, waarna hij de vergadering verlaat.

Mededelingen, ingekomen en uitgaande stukken
Er zijn geen ingekomen of uitgaande stukken.

Het verslag van de video-vergadering van 11 mei jl. was te laat gereed en zal de 
volgende vergadering worden vastgesteld.

Jan merkt op wel te willen meedenken met de woonvisie en informeert naar de vragen. 
Ada zegt toe hierover contact op te nemen met Lia de Kievit.

2. Vaststellen agenda
De agenda wordt met toevoeging van agendapunt 7a vastgesteld.

3. Advisering op kostenbeheersing Huishoudelijke Ondersteuning (komt tweede 
helft juni)

Casper zal een voorzet maken op dit item en Peter zal meelezen.
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4. Algemene bezuinigingsopdracht Wmo
Voorkeursdatum is 18 juni. Jan zal aan het Teams-overleg deelnemen en Peter, Marja en Eli 

worden door Ada als toehoorders eveneens aangemeld.

5. Algemene bezuinigingsopdracht Jeugd
Er is een voorkeursdatum. Catharien en Frans zullen beide deelnemen aan dit Teams-overleg.

6. Bespreken jeugdnotitie ‘Onze kinderen nabij’
Margreet deelt mee dat afgelopen donderdag uitgebreid uitleg is gegeven door Marjolein Moria 

en Elles van Kampen. Met name de wachtlijsten vormen een zorgpunt.
Peter acht het een goed plan maar informeert kritisch of de capaciteit wel op orde is. Er moet 

meer worden ingezet op preventie en uitbreiding van capaciteit.

Het betreffende stuk is een werkdocument met veel aannames. Wie gaat dit monitoren en met
welke frequentie? Hoe wordt de ASDM betrokken? Meekijken bij de inkoop? 

Aart stelt vragen bij onderaannemerschap. Het terugbrengen van 150 instellingen naar 75 acht
hij niet verkeerd.

Een Sociale Kaart is noodzakelijk.
Bij het inkooptraject moet de kwaliteit van de dienstverlening bepalend zijn.

Catharien zal een voorzet voor het advies geven, mede gebaseerd op de mail van Casper. 
Frans zal meelezen.

7. Vragenlijst Woonvisie
Jan, Peter, Casper, Aart en Wilma zullen de vragenlijst invullen. Ada zal de naam van Jan 

doorgeven aan Companen voor deelname aan het interview.

7a. Procedure reacties op gegeven adviezen
Frans zal de reactie nakijken.

8. Rondvraag
De bezuinigingsopdrachten Wmo en Jeugd ook bespreken in de cursus.

9. Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde, sluit Margreet de vergadering om 21:30 uur na eenieder 

bedankt te hebben voor zijn of haar inbreng.

De volgende videovergadering vindt plaats op maandag 9 juli om 19:30 uur in ‘de Spil’ te 
Bleskensgraaf.

Verslag: Ada den Ouden
Vastgesteld: 9 juli 2020
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