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   Cliëntenadviesraad   

 

Verslag vergadering 

 
Datum: 13 november 2017 
Tijdstip: 16.30 tot 18.40 uur 
Locatie: Werkcafé 5 
Aanwezig: Kees Slingerland (voorzitter), Dominic Dorsman, Greet den Dulk, Ronald 

Geerligs, Marijke van Huizen, Wies van den Nieuwendijk, Cecilia van Sabben, 
Saida Yachou  

Afwezig m.k.: Marjolein den Uijl 
Gemeente: Inge van der Heiden, Francien Anker, Miranda de Boer, Claire Vromans 
Gast: Dennis de Roo (GO!) 
Notulist: Froukje Jellema 

  
 
1. Opening en vaststellen agenda 

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.  
Wies is voorgedragen voor de verkiezing van beste ondersteuner van een mantelzorger en 
eindigde bij de laatste tien. Een compliment waard. 
Nog vanwege haar verjaardag trakteert Saida op een lekker hapje. 
 

2. Passend Onderwijs 
Claire Vromans schetst het wettelijk kader voor Passend Onderwijs en de wijze waarop deze wet 
in de gemeente wordt vormgegeven. De gemeente moet zorgen voor voldoende jeugdhulp voor 
leerlingen die dat nodig hebben. Hiervoor worden afspraken gemaakt met vier 
samenwerkingsverbanden. 
Vragen naar aanleiding van haar inleiding: 
Zijn de voorzieningen in Alphen voldoende? 
Alphen doet het goed, maar het kan altijd beter. Het streven is het aantal thuiszitters op nul te 
krijgen. In Alphen gaat het nu om twee of drie kinderen. 
Hoeveel kinderen hebben ontheffing van de leerplicht? 
Soms wordt ontheffing toegestaan omdat elke andere oplossing slechter zou zijn. Het aantal 
kinderen dat deze ontheffing heeft gekregen staat in het jaarverslag voor de Leerplicht. Inge kijkt 
dit na.  
Zijn er al resultaten bekend van de nieuwe aanpak? 
Er zijn nog geen resultaten wat de leerlingen betreft. Wel zijn er signalen vanuit het onderwijs dat 
het erg zwaar is. 
Claire Vromans doet een beroep op de leden van de CAR om gevallen waarbij het fout gaat 
meteen aan haar door te geven. 
 

3. GO! voor Jeugd 
Miranda de Boer vertelt in het kort over de criteria die bij de aanbesteding zijn gehanteerd.  
Ze benadrukt dat de gemeente zeer content is met de nieuwe aanbieder van Jeugdzorg die per  
1 januari 2018 van start gaat. 
Dennis de Roo, onafhankelijk projectleider van GO! voor Jeugd, geeft vervolgens een presentatie 
over de samenstelling, visie en werkwijze van GO! voor Jeugd. 
Enkele vragen naar aanleiding van de presentatie: 
Uit hoeveel mensen bestaat een team van GO! voor Jeugd? 
Dit is nog niet vastgesteld, eerst wordt geïnventariseerd wat er in de verschillende wijken nodig is. 
Het zullen er maximaal tien zijn. 
In Alphen zou een bovengemiddelde vraag naar jeugdzorg zijn. Is dit onderzocht? 
Dit is niet onderzocht. De aanbesteding is gedaan op basis van cijfers over 2016. 
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Is er aandacht voor de overgang 18-min / 18-plus? 
Daar is speciaal aandacht aan besteed. Daarin zijn partners als Tom in de buurt heel belangrijk. 
Hierover maken GO! voor Jeugd en Tom in de buurt op casusniveau afspraken. De ene keer zal 
het voorkomen dat een jongere al voor het 18

e 
jaar naar Tom gaat, de andere keer blijft iemand 

nog een paar jaar bij GO! voor Jeugd. De gemeente monitort of de samenwerkingsafspraken goed 
verlopen. 
Hoe lang duurt dit traject? 
Er is een contract voor vier jaar, met de mogelijkheid tot verlenging van twee maal twee jaar. 
Daarna is er een nieuwe aanbesteding. 
Is er nog contact geweest met Tom in de buurt om van hun ervaringen te leren? 
Dat contact is er geweest, met onder andere als resultaat dat er per werkgebied een stuurman 
wordt aangewezen die stuurt op verandering. 
Wat doet de opvoedpoli op het gebied van opvoedingsondersteuning? 

De opvoedpoli werkt specialistisch op het gebied van de GGZ. 
Afgesproken wordt dat Dennis de Roo over een jaar bij de CAR terugkomt om de ervaringen tot 
dan toe te delen. 
Desgevraagd geeft hij aan dat de presentatie niet wordt toegezonden. 
 

4. Vaststelling verslag 9 oktober 2017 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
Naar aanleiding van het verslag: 
Pagina 2: Greet heeft naar aanleiding van het bezoek aan het ontmoetingscentrum dementie nog 
vragen gesteld, maar kreeg daarop nog geen antwoord. Ze probeert het nogmaals.  
 
De actielijst wordt doorgenomen, alle punten zijn afgehandeld. 
 

5. Actualiteiten Serviceplein 
Cecilia vraagt zich af of de kwartaalanalyse op pagina 10 wel hoort bij de voorgaande rapportage. 
Die zou van het derde kwartaal moeten zijn. Inge vraagt het na.  
 

6. Evaluatie van de twee adviesraden 
In het bestuurlijk overleg is afgesproken dat de twee raden zich beraden over hun functioneren, 
waarbij de oorspronkelijke uitgangspunten nog eens tegen het licht worden gehouden. Het is de 
bedoeling om zo mogelijk samen met de IAR een oordeel te vormen en dit op 1 februari in het 
bestuurdersoverleg in te brengen. Inge stelt samen met Leon Koek een aantal vragen op aan de 
hand waarvan een evaluatie opgesteld kan worden. De leden worden opgeroepen de 
oorspronkelijke notitie nog eens goed door te lezen en op basis daarvan een oordeel te vormen 
over de huidige gang van zaken. De evaluatie komt de volgende keer weer op de agenda. 
 

7. Terugkoppeling bestuurlijk overleg 
Iedereen heeft kennis kunnen nemen van het verslag. Er zijn verder geen vragen of opmerkingen.  
 

8. Terugkoppeling voorzittersoverleg 
- Op 29 november vindt in Utrecht het nationaal congres Gelijk = Gelijk plaats. Namens de CAR 

meldt Dominic zich aan om daar naartoe te gaan.  
- Op 27 november is er een Armoedeconferentie in de Parkvilla in Alphen. Kees zal daarbij 

aanwezig zijn. Andere belangstellenden kunnen zichzelf aanmelden. 
 

9. Terugkoppeling werkgroep Werkbedrijf 
Er is inmiddels een bestuurlijke rapportage over het eerste halfjaar. De leden van de CAR hebben 
kennis kunnen nemen van het antwoord van het college op het gezamenlijk met de IAR 
uitgebrachte advies. De werkgroep is twee weken geleden bijgepraat door Nadja Renkema.  
Alles gaat volgens planning. In december komt de werkgroep weer bij elkaar. Besloten wordt 
Nadja in januari voor de vergadering uit te nodigen. 
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10. Huishoudelijke ondersteuning 
De brieven over de vermindering van de huishoudelijke hulp zijn inmiddels verzonden. 
Uit het veld kwamen de volgende signalen:  
- Veel mensen van de thuiszorg gaan nu een uur zwart werken. Op dat moment hebben ze dus 

geen rechten en zijn ze niet verzekerd. 
- De ISO gaat bij de mensen langs en vertelt ze dat ze, als ze de huishoudelijke hulp willen 

blijven houden, ter plekke een handtekening kunnen zetten.  
- ISO gaat huishoudelijke hulp aanbieden voor € 15,00 per uur. Activite zou er veel meer voor 

vragen. 
Dit punt wordt de volgende keer weer geagendeerd. Aan de leden van de CAR wordt gevraagd te 
letten op verdere signalen. 
Inge geeft de handelswijze van ISO door aan Joyce Niesten. 
 

11. Vacature / afscheid Ronald Geerligs 
Ronald legt uit dat zijn afscheid deels te maken heeft met een nieuwe baan, maar ook met het feit 
dat hij zijn krachten graag meer praktisch inzet (zoals bij de Papierwinkel). Hij wordt bedankt voor 
zijn inzet bij de IAR en ontvangt daarvoor een cadeaubon. 
 

12. Actualiteiten 

 Inge heeft het antwoord op het advies gewijzigde verordening tijdens de vergadering aan 
iedereen doorgestuurd. 

 Als nieuwe datum voor de heimiddag wordt in principe vrijdag 12 januari vastgesteld. 
TOM in de buurt Centrum heeft laten weten geen ruimte beschikbaar te stellen voor derden. 
Eventueel zou de Plataan in Boskoop een optie kunnen zijn. 

 De resultaten van de enquête over de regiotaxi zijn rondgestuurd. Opgemerkt wordt dat in de 
managementrapportage staat dat 98 procent van de mensen wordt gebeld als de taxi eraan 
komt. Uit de enquête blijkt echter dat de meeste mensen nog nooit zijn gebeld. Dit roept 
twijfels op over de juistheid van de overige informatie in de rapportage.  
Het zou een onderwerp kunnen zijn voor het regionaal overleg. 
Marijke blijft de ontwikkelingen volgen. 

 Kees stuurt het vergaderrooster 2018 nog rond omdat niet iedereen het heeft ontvangen. 
 

13. Rondvraag en sluiting 
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. 
 
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 18.40 uur 

 
 
 

 
 
 

 Actielijst 

 Onderwerp Wie Wanneer 

1 Uitzoeken hoeveel kinderen afgelopen jaar een 
ontheffing van de leerplicht hebben gekregen. 

Inge z.s.m. 

2 M.b.t. de rapportage van het Serviceplein wordt 
uitgezocht of de juiste kwartaalanalyse (pagina 
10) hierin is opgenomen. 

Inge z.s.m. 

3 Melding maken van de handelswijze van ISO 
m.b.t. de huishoudelijke hulp. 

Inge z.s.m. 


