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Lizanne Lanser, wethouder gemeente Molenlanden
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19:30 uur

1.

Opening
Magda opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. In verband met
afwezigheid van Ada deze avond zullen Wilma en Magda zorgdragen voor een beknopt
verslag van deze vergadering. Arnold Stuij vervangt deze vergadering Menno Keller. De
wethouder is aanwezig om een aantal vragen te beantwoorden. Cor Resseler is aanwezig
als kandidaat nieuw lid.

A.

Doorgesproken vragen met de wethouder

1.

Problematiek bij het inzetten van het basistarief bij een zorgboerderij voor mensen met
o.a. zware gedragsproblemen. Zie bijlage met vraag van Eli.
De gemeente is inmiddels al in gesprek met de zorgboerderij en dit vraagt zeker om een
vervolg. Dit wordt in ieder geval opgepakt na het zomerreces in een kleiner comité. In
verband met de privacy verder niet over in gesprek tijdens deze vergadering. Het gaat
volgens Magda inmiddels over een 4-tal gevallen.

2.

Reactie op ons advies over de geschiktheidstoets pgb.
Ons advies is overgenomen en opgenomen in de nadere regels.

3.

Reactie op ons advies i.v.m. de wachtlijsten bij Jeugd.
Inmiddels is besloten tot uitbreiding van de formatie met 2,5/3 FTE. Uitbreiden
monitoren na een half jaar.

4.

Is er al meer informatie over de extra gelden voor Jeugd en de plannen van de
gemeente daarmee.
Er komt 2,6 miljoen vrij voor Molenlanden, stelpost is opgenomen. Er wordt veel
georganiseerd voor jongeren en jeugd. De wethouder zegt toe een overzicht van alle
activiteiten toe te sturen.

5.

Hoe is het met de plannen van “Onze kinderen nabij” Hoever is men gevorderd met de
afspraken met organisaties die de lokale jeugdhulp moeten gaan verlenen? Welk aandeel
gaat straks de lokale jeugdhulp uitmaken van het totaal van jeugdzorg op financieel vlak
en op het vlak van uitvoering jeugdhulp ? Hoeveel jongeren die specialistische /dure zorg
nodig hebben staan er op de wachtlijst?
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Een deel is beantwoord bij de vorige vraag. De planning is opgenomen in de notitie. Het
werkveld is continu in beweging. Problematiek casussen worden groter, complexer (o.a.
door corona). Moet nog veel gebeuren tot we tot bezuinigingen kunnen komen. Casus
speciale jeugdzorg, overbruggingszorg? Proberen op dit moment te doen wat kan, maar
zitten op dit moment vol.
6.

In een overleg met Marloes Fieret van Stichting Welzijn Molenlanden hoorden we dat een
van de jongerenwerkers langdurig is uitgevallen. Wat nu?
Deze jongerenwerker is weer voorzichtig aan het starten. Wanneer dit niet lukt komt er
een vervanger.

7.

Wij zijn benieuwd naar de hulp die de gemeente aanbood aan slachtoffers van de
toeslagenaffaire. Zijn de slachtoffers in beeld en wat is het resultaat?
We hebben inmiddels een raadsinfo brief ontvangen waarin uitgebreid is toegelicht wat er
is gebeurd. Het kwijtschelden van de gemeentelijke belasting moet nog in het College
komen. Het voorstel wordt nu ambtelijk voorbereid.

8. Hoe verloopt de reorganisatie van de Sociaal Teams?
De reorganisatie verloopt goed en op schema. Medewerkers gaan mee in de nieuwe
organisatie.
9

Hoe is het gesteld met de openbare toiletten in de gemeente Molenlanden? E.e.a. is
besproken in een beeldvormende avond in het kader van het VN-verdrag gehandicapten
in oktober.
Helaas is er vanuit de gemeente niets te melden op dit punt. Marja meldt dat in
Goudriaan geregeld is dat het Dorpshuis de Multistee 7 dagen per week wordt
opengesteld van 10.00 tot 17.00 uur. Er hoeft hiervoor niemand beschikbaar te zijn in het
dorpshuis, de rest van de ruimte kan worden afgesloten. Goudriaan is hiermee Kinderdijk
en anderen voor. De burgemeester is benaderd voor de officiële openstelling. Inmiddels is
dit openbare toilet ook opgenomen in de landelijke Hoge Nood app. Aandacht wordt
gevraagd voor de realisatie van meerdere toiletten in de gemeente.

10.

Is er al iets meer bekend over onze ambtelijke ondersteuning na het vertrek van Ada ?
Hier wordt volgende week (week 28) ambtelijk over afgestemd.

11.

Wat is de agenda van de gemeente voor de komende periode op het terrein van het SD?
De gemeente volgt het koersdocument sociaal domein, de uitvoering op langere termijn
is hier in opgenomen.
Vraag van Aart m.b.t. de participatiewet. Nieuw verdienmodel BV opgesteld?
Is AVRES er vroeg bij?
Verschillende ontwikkelingen worden toegelicht door de wethouder.
Nieuwe voorzitter cliëntenraad is Paul Wolst.
Verzoek vanuit de adviesraad is goed geïnformeerd te worden, omdat wij als adviesraad
het college adviseren. Paul Wolst wordt een keer uitgenodigd in onze vergadering om de
ontwikkelingen toe te lichten.
Magda vraagt de wethouder of zij nog een vraag heeft voor de ASDM?
Meer een opmerking. Ze constateert dat er veel is neergezet en is daar samen met de
verschillende teams blij mee. Zijn er blinde vlekken, laat het ons weten.
De wethouder wordt bedankt voor haar deelname en verlaat de vergadering.

B

Bijpraten met Arnold
Over het actieplan aanpak eenzaamheid en de rol van de ASDM zal Menno binnenkort
ons nader informeren.
De planning adviesaanvragen wordt toegestuurd.
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2.

Mededelingen, ingekomen stukken, uitgaande stukken
Geen opmerkingen

3.

Vaststellen agenda
Agenda wordt ongewijzigd vastgesteld

4.

Vaststellen verslag d.d. 17 mei 2021 en de actielijst
Het verslag wordt met opname van de schriftelijke aanvulling van Casper als bijlage
verder ongewijzigd vastgesteld.

5.

Actieplan aanpak eenzaamheid en infographic (akkoord in raad)
Zie opmerking onder punt B van de agenda.

6.

Terugkoppeling uit werkgroepen en regionale overleggen
Casper meldt binnenkort met de ontwikkelaars van de Groene Wei in gesprek te gaan.
Magda vraagt hierover geïnformeerd te worden vanuit de bouwadviescommissie.
Jan meldt de ontwikkelingen rondom de huishoudelijke ondersteuning. Binnenkort komt
officiële adviesaanvraag.

7.

Afscheid Aart (en kortsluiten etentje 2 september samen met Arie)
Er wordt afscheid genomen van Aart. Catharien doet dat namens ons allemaal met een
mooie speech, zoals alleen zij dat kan.
Niet iedereen kan op 2 september. Magda zet een datumprikker uit voor een nieuwe
datum.

8.

Rondvraag
Jan meldt dat hij de vergoedingen heeft doorgegeven aan de gemeente.
Magda vraagt of iedereen aanwezig is op 15 juli, ivm de organisatie van lunch ed,
Iedereen komt behalve Eli.
Volgende vergadering is donderdag 9 september
9.
Sluiting
21.05 uur

Verslag: Magda Heijboer / Wilma Brand
Vastgesteld: 9 september 2021
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