Adviesraad Sociaal Domein Molenlanden
Secretariaat: Ingeborg van der Steen
M:06 21 63 94 22
E: ingeborg.vandersteen@jouwgemeente.nl

Beknopt verslag van het overleg van 25 juli 2022
Aanwezig:

Casper van den Berg, Peter van den Bosch, Catharien Bot, Margreet Hoeijenbos
(voorzitter), Cor Resseler, Jan Simons, Marja de Vries.

Tevens aanwezig: Piet Vat (wethouder), Marjolein Moria, Eva-Linde Middag en Menno Keller.
Afwezig met kennisgeving: Sylvia Bouwmeester, Frans de Jong en Frans Hakkesteeg
De vergadering wordt gehouden op de locatie van Zorgboerderij de Molenhoeve te Streefkerk
waar Gerda van Beijnum een in- en rondleiding verzorgt over de zorgboerderij en de
activiteiten.

Opening
De voorzitter opent de bijeenkomst en verwelkomt in het bijzonder wethouder Piet Vat,
alsmede Marjolein Moria, Eva-Linde Middag en Menno Keller.
De bijeenkomst vindt dit keer op een bijzondere locatie plaats, namelijk de zorgboerderij De
Molenhoeve. Mevrouw Gerda van Beijnum is onze gastvrouw en zal het nodige vertellen over
het reilen en zeilen op en om de zorgboerderij.
In haar inleiding vertelt Gerda van Beijnum dat binnen het bedrijf een drietal ontwikkelingen
gaande zijn, namelijk veeteelt (uitgerust met melkrobots), akkerbouw en de zorgboerderij,
inclusief beleeftuin etc. per dag zijn, naast de beroepskrachten 3 tot 4 vrijwilligers in de
zorgboerderij werkzaam. Ook het vervoer van de cliënten wordt vanuit het bedrijf geregeld en
beschikt men over eigen vervoer. Begonnen werd met de opvang van 12 mensen en dat is
uitgebreid tot nu 25 zorgplaatsen. Zij noemt een aantal voorbeelden van activiteiten (o.a.
houtbewerking en schilderen) en de wijze waarop met de cliënten wordt omgegaan. Het
streven is te komen tot een goede wisselwerking. Het adagium is “er moet hulp geboden
worden”.
Alle cliënten komen via de casemanager in contact met de zorgboerderij. Deze is in alle
gevallen de spin in het web en onpartijdig in het handelen.
Om voor plaatsing in aanmerking te komen is indicatiestelling een vereiste. Dit kan zijn een
basisindicatie of via een speciale indicatie. Kenmerkend is dat in 2010 de plaatsing een meer
sociaal karakter had maar nu, enige jaren later, is dit in die zin gewijzigd dat niemand meer in
een beginsituatie van dementie verkeert. Veeleer lijkt het meer op persoonlijke zorg en dat
vraagt steeds meer tijd van de medewerkers. Thans kent het bedrijf 13 f.t.e.’s. Van belang is
dat de mensen steeds dezelfde gezichten zien.
Na de beantwoording van enkele vragen wordt een korte rondleiding in het zorggedeelte van
de boerderij gegeven zodat een beeld ontstaat wat er allemaal wordt ondernomen voor een
zinvolle dagbesteding.
Al met al kan gesproken worden van een geslaagd werkbezoek.
Hierna volgt het reguliere vergadergedeelte.
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1.

Opening en mededelingen
Als eerste punt volgt de (en in een aantal gevallen hernieuwde) “kennismaking” met Piet
Vat die onder andere het sociaal domein in zijn wethouderportefeuille heeft. De
aanwezigen stellen zich voor en geven aan wat hun taak/taken zijn binnen de Adviesraad
Sociaal Domein Molenlanden. Enige punten waarop wordt ingegaan zijn:
- Het vervullen van vacatures binnen de adviesgroep. Dit zal na de vakantieperiode
weer opgepakt worden;
- Het gevraagd en ongevraagd advies;
- Het onderhouden van korte lijnen;
- Het vooraf aanleveren van vragen richting de gemeente maar ook vanuit de
gemeente;
- Het vergaderschema waarbij als voorkeur de maandagavond wordt uitgesproken.
Wederzijds wordt de wens uitgesproken om op een goede en constructieve wijze met
elkaar samen te werken op dit uitgebreide werkterrein.
De voorzitter geeft het woord aan de dames Marjolein Moria en Eva-Linde Middag. Zij
verzorgen een inleiding en beantwoorden vragen over de 1 e Evaluatie “Onze kinderen
nabij”.
Op de bij dit verslag behorende bijlage worden de diverse ter sprake gebrachte
onderwerpen toegelicht. Vragen worden beantwoord over onder andere de werkwijze, de
laagdrempeligheid met als voorbeelden de dorpskamers en de “limonadebrigade”. Ook
wordt ingegaan op het kwaliteitsniveau.
Mededelingen
- De voorzitter stelt voor in het vergaderschema de volgende aanpassingen aan te
brengen:
a. de vergadering van 27 oktober vervalt;
b. maandag 7 november komt in plaats van de oktobervergadering;
c. maandag 21 november vervalt en daarvoor komt donderdag 8 december in de
plaats.
- Op 22 augustus 2022 wordt een thema-avond gehouden. Het onderwerp is
Armoedebestrijding. Gevraagd zal worden om tijdig een uitnodiging te sturen over het
tijdstip en de plaats van de bijeenkomst;
- Menno Keller geeft aan dat de gemeente bezig is met gesprekken over de
mogelijkheid om de financiële stromen in de zorg te ontschotten.

2.

Ingekomen en uitgaande stukken
Geen bijzonderheden.

3.

Vaststellen van de agenda en het verslag van de vergadering van 23 juni 2022
Het verslag is niet door de aanwezigen ontvangen zodat vaststelling in een volgende
vergadering zal plaatsvinden. De agenda zal verder ongewijzigd worden gevolgd.

4.

Terugkoppeling uit de werkgroepen
Geen bijzonderheden. De werkgroep Jeugd zal zorgen voor een notitie ter
behandeling in de volgende vergadering.

5.

Rondvraag
- Marja de Vries geeft aan het antwoord over de perikelen van de Belbuzz nu niet direct
bevredigend kan worden genoemd. Naar haar stellige indruk bestaan er veel meer
klachten dan nu in het door de onderneming opgestelde overzicht wordt aangegeven.
Erkend moet worden dat wel geklaagd wordt bij bijvoorbeeld de buurman of
buurvrouw maar dat men niet rechtstreeks bij de busonderneming klaagt.
Afgesproken wordt dat een reactie in de richting van burgemeester en wethouders zal
worden opgesteld waarin wordt gevraagd voortdurend aandacht aan de gang van
zaken te besteden en tijdig aan de bel te trekken wanneer de situatie verslechtert.
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6.

Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering om 21.45 uur na een
ieder bedankt te hebben voor zijn of haar inbreng.
De volgende vergadering vindt plaats op donderdag 25 augustus 2022 in gemeentehuis
Hoornaar van 19:30 – 21.30 uur.

Verslag:
Cor Resseler
Vastgesteld: 25 augustus 2022
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