Adviesraad Sociaal Domein Molenlanden
Secretariaat:

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

Beknopt verslag van de vergadering d.d. 9 juli 2020
Aanwezig:

Casper van den Berg, Aart Bogerd, Peter van den Bosch, Catharien Bot, Wilma
Brand, Frans Hakkesteeg, Margreet Hoeijenbos, Jan Simons, Arie Vermeulen, Eli
Vonk en Marja de Vries

Afwezig:

Magda Heijboer

Gasten:

Menno Keller namens de gemeente Molenlanden.

Aanvang:
Sluiting:

19:30 uur
21:35 uur

1.

Opening
Margreet opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom, ook Menno wordt
hartelijk welkom geheten.
Margreet deelt mee dat Magda aan het eind van de maand zeer waarschijnlijk naar huis
mag.
Bijpraten Menno
Menno deelt mee dat het meerjarenperspectief door de gemeenteraad is afgeschoten. In
september wordt dit onderwerp opnieuw in de raad behandeld.
De raadsleden hebben hun complimenten uitgesproken richting de ASDM over de
advisering.
De mantelzorgondersteuning via Teams loop goed; 7 personen en een professional van
MEE hebben regelmatig contact met elkaar.
De cliëntervaringsonderzoeken zullen weer ter hand worden genomen.
In Groot-Ammers is in het kader van de dementievriendelijke gemeente het Vergeet-meniet-pad geopend. Menno vraagt ook ons na te denken over ideeën voor andere kernen.
De voorzieningen voor arbeidsmigranten in de problemen alsook het onderwerp
‘ouderenmishandeling’ komen te zijner tijd aan de orde.
Margreet bedankt Menno voor zijn inbreng en uitleg, waarna hij de vergadering verlaat.
Mededelingen, ingekomen en uitgaande stukken
De uitgaande stukken, zijnde de uitgebrachte adviezen in de maand juni, zijn abusievelijk
niet vermeld.
De datum van de bijscholing wordt 26 november i.p.v. 12 november 2020. Frans zal dit
verder afhandelen en Ada zal dit regelen met ‘de Spil’.
Margreet, Frans en Catharien hebben de monitor van de Koepel ingevuld.
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Jan deelt mee dat in interview ten aanzien van de wooneisen op maandag 13 juli
plaatsvindt.

2.

Benoeming nieuwe leden Adviesraad
Margreet deelt mee blij te zijn met de drie nieuwe kandidaat-leden. Unaniem worden de leden
aangenomen, waarna het benoemingsbesluit wordt uitgereikt.
Ada wordt verzocht de nieuwe leden het jaarplan toe te mailen.

3.

Vaststellen agenda
Aan de agenda wordt punt 8b ‘Begroting 2020’ toegevoegd.

4.

Vaststellen verslagen d.d. 11 mei en 8 juni 2020
Verslag van 11 mei: Op pagina 2 onder mededelingen 3e alinea ‘misverstand’ vervangen door
onjuiste gang van zaken.
Met inachtneming van deze wijziging wordt het verslag vastgesteld.
Het verslag van 8 juni wordt ongewijzigd vastgesteld.

5.

Bespreken reacties van het college op adviezen:
- Meerjarenperspectief sociaal domein
- Samen tegen armoede in Molenlanden
Meerjarenplan komt weer terug op agenda (was slechts een koersdocument).

6.

Terugkoppeling besprekingen over bezuinigingen Wmo en Jeugd
De besprekingen over de Wmo-bezuinigingen werd bijgewoond door Jan met Peter en Eli als
‘luisteraars’.
De bezuinigingen op jeugdhulp werd bijgewoond door Catharien en Casper. De mail van Casper
wordt besproken: er moet meer geld komen voor de zorg, aldus Casper. Jan acht de mail
te negatief richting gemeente.
Na ampele overwegingen constateert Margreet dat we als adviesraad de bezorgdheid van
Casper onderschrijven. In onze adviezen duidelijk maken dat we ons zorgen maken over
zorgvragers en de meest kwetsbaren in de gemeente.
Casper zegt blij te zijn met onze reactie.

7.

Bespreking woonvisie Molenlanden
Jan wordt a.s. maandag geïnterviewd en zegt toe hierin mee te nemen de opmerkingen over
beschermd wonen.

8.

Bespreking invulling vacature secretaris
Op de vraag wie de vacature van secretaris zou willen vervullen, antwoordt Wilma positief. Ook
het bijhouden van de website zegt zij voor haar rekening te willen nemen.
8b.

Begroting 2020
Door alle ‘gedoe’ is vergeten de begroting voor 2020 op te stellen en in te leveren bij de
gemeente. Jan zal alsnog een begroting opstellen.

9.

Terugkoppeling uit werkgroepen en regionale overleggen
Casper deelt mee dat de realisatie van de Groene Wei weer met een half jaar is vertraagd.
Catharien zegt meegeluisterd te hebben met het overleg over huiselijk geweld ten opzichte van
ouderen. Binnen onze gemeente blijken hierover geen meldingen te zijn.

10.

Rondvraag
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.
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11.

Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde, sluit Margreet de vergadering om 21:35 uur na eenieder
bedankt te hebben voor zijn of haar inbreng.
De volgende vergadering vindt plaats op donderdag 10 september om 19:30 uur in de raadzaal
van het gemeentekantoor Hoornaar.

Verslag: Ada den Ouden
Vastgesteld: 10 september 2020
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