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Verslag vergadering 

 
Datum: 8 januari 2018 
Tijdstip: 16.30 tot 18.30 uur 
Locatie: Werkcafé 1 
Aanwezig: Kees Slingerland (voorzitter), Dominic Dorsman, Greet den Dulk,  

Marijke van Huizen, Wies van den Nieuwendijk, Cecilia van Sabben, 
Marjolein den Uijl, Saida Yachou  

Afwezig: -- 
Gemeente: Inge van der Heiden  
Gast: Francien Anker, Rike van Oosterhoudt en Lucia Overpelt 
Notulist: Froukje Jellema 

  
 
1. Opening en vaststellen agenda 

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom, met name de gasten. 
Bij agendapunt 5 wordt ook het voorzittersoverleg besproken. 

 
2. Vaststelling verslag 13 november 2017 

Pagina 3, regel 4 e.v. (ook in de actielijst): ISO moet zijn IZO.  
Met deze wijziging wordt het verslag vastgesteld. 
 
Naar aanleiding van het verslag: 
Pagina 1, punt 2, Passend onderwijs: de voorzitter vraagt nogmaals aandacht voor het verzoek 
van Claire Vromans om gevallen waarbij het fout gaat meteen aan haar door te geven. 
Pagina 1, punt 3, GO! voor Jeugd: Wies maakt zich zorgen over de overgang van de crisisdienst 
van Rivierduinen naar Parnassia. Inge geeft aan dat er over de crisisdienst gesprekken gaande 
zijn. Zij zal hiernaar informeren. 
Pagina 2, punt 4: Greet laat weten inmiddels antwoord op haar vragen te hebben. 
Pagina 3, regel 4: Saida laat naar aanleiding van haar opmerking over het ‘tekenen’ voor akkoord 
dat de hulp door ISO geleverd mag worden, weten dat ze contact heeft gehad met Participe en 
dat dit nu rechtgezet is. Marijke heeft haar twijfels en zal hier bij agendapunt 10 op terugkomen. 
Pagina 3, punt 12: Er zijn nog steeds veel, en ernstige, klachten over de regiotaxi. Marijke 
verzamelt ze en brengt ze in bij de klankbordgroep. 
 
Actielijst: alle punten zijn afgehandeld. 
 

3. Actualiteiten Serviceplein (Francien Anker) 
Francien Anker geeft een overzicht en een korte uitleg van de zaken die momenteel spelen. 
Onder andere over Mobility mentoring en de samenwerking van Serviceplein met Rijnvicus.  
Over de doorlooptijd van start Serviceplein naar een traject bij Rijnvicus valt op dit moment nog 
niet zoveel te zeggen. Doorlooptijd is een van de kpi’s. In de contacten met het bedrijfsleven moet 
nog veel gebeuren. 2018 is het ontwikkeljaar voor Rijnvicus en voor de samenwerking met het 
Serviceplein. Toegezegd wordt in de volgende vergadering meer informatie te geven over de 
doorlooptijd.  
Naar aanleiding van de vraag of alle functies binnen de gemeente en Rijnvicus nu zijn ingevuld, 
geeft Francien aan dat besloten is dat vacatures op het niveau van afdelingsmanager niet worden 
ingevuld. Die ontwikkeling kan ook op andere plekken gaan spelen. Ze zegt het te betreuren dat 
de adviesraden uit de pers moesten vernemen dat er een nieuwe directeur voor Rijnvicus is 
benoemd. Deze nieuwe directeur,  
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Jan de Vries, start op 1 maart. Hij zal kennismaken met de raden en op dat moment wordt 
gekeken op welke manier de raad bij de ontwikkelingen wordt betrokken.  
Naar aanleiding van een vraag van Greet legt Francien uit dat Rijnvicus twee grote opdrachten 
heeft: het productiewerk en de re-integratie. Beide zijn onderdelen van de gemeente, met 
ondersteuning vanuit de gemeente. In Rijnvicus zit een BV voor het productiewerk. 
Gevraagd naar de opmerking dat ’werken moet lonen’, legt ze uit dat hier een landelijke 
regelgeving aan de orde is waar nog veel over gaande is. Sommige mensen gaan er in salaris op 
achteruit, maar er zit ook een niet-materiële kant aan. Iedereen krijgt in ieder geval het 
minimumloon. 
De voorzitter dringt er nogmaals op aan dat de werkgroep weer bijeen wordt geroepen en dat men 
tijdig wordt bijgepraat. 
 

4. Uitvoeringsprogramma maatschappelijke zorg en programmaplan Blijvend Thuis 
(Rike van Oosterhoudt en Lucia Overpelt) 
Voor dit onderwerp is de CAR gevraagd advies uit te brengen. 
 
Naar aanleiding van de vraag van Dominic hoe de CAR al advies kan uitbrengen als het officiële 
stuk van de regio nog niet is goedgekeurd, legt Rike uit dat er twee plannen Maatschappelijke 
Zorg zijn. Holland Rijnland heeft een plan opgesteld en daarnaast is er het plan van de Rijnstreek 
(Blijf in de buurt). 
Lucia vertelt aan de hand van een presentatie over Blijvend Thuis, de paraplu tussen de 
deelprogramma’s Maatschappelijke zorg en Senioren. Over de verdeling van de budgetten wordt 
nog gesproken. Naar verwachting wordt het wel 2023 voordat dit landelijk geregeld is. 
Vanuit de CAR wordt gewezen op de lange wachttijden. Uitbehandelde mensen moeten langer in 
de instelling blijven omdat er geen woonruimte is. 
Desgevraagd legt Rike uit wat de regierol van de gemeente inhoudt. Door de decentralisatie kan 
de gemeente actiever ingrijpen en overleggen met de woningcorporaties. 
Ten aanzien van de advisering geeft Dominic aan er moeite mee te hebben dat er wordt 
gesproken over ‘die’ inwoners, mensen uit een speciale doelgroep. Rike merkt op dat suggesties 
ter verbetering altijd welkom zijn. 
Afgesproken wordt dat Greet, Cecilia, Wies en Dominic een advies zullen opstellen dat in de 
volgende vergadering wordt besproken. 
 

5. Evaluatie van de twee adviesraden 
Vertrouwelijk behandeld. 
 

6. Werkwijze route aanvragen Wmo-voorziening 
Marijke vraagt zich af waarom over dit onderwerp niet in een eerder stadium met de CAR overleg 
is geweest. Ze wijst erop dat men weliswaar een gespreksverslag krijgt, maar dat daarbij niet 
wordt aangegeven hoe je tegen een beslissing in beroep kunt gaan. Het is onduidelijk. Voor het 
aanvragen van een hulpmiddel moet er toch nog een formulier worden ingevuld, waarna er een 
wachttijd van meer dan zes weken volgt. Het gaat alleen maar langer duren. 
Inge geeft aan dat de nieuwe werkwijze het resultaat is van een traject met Participe. Ze zegt toe 
een Wmo-senior te vragen uitleg te komen geven. Afgesproken wordt dit de volgende keer als 
agendapunt op te nemen. 
 

7. Inzet Klijnsmagelden 
Het college heeft het advies van de CAR voor een deel overgenomen. Het is de vraag of er 
voldoende rekening is gehouden met de adviezen. Men is het erover eens dat er nog wel wat 
dingen zijn blijven liggen. Kees gaat aan de hand van het oorspronkelijke advies een aanvullend 
advies formuleren. 

 
8. Voorbereiding vragenrondje met aanbieders huishoudelijke ondersteuning 12 januari 2018 

Ter vergadering worden een aantal vragen/items geformuleerd: 
- Hoe gaat men de signaalfunctie oppakken? 
- Er zijn zorgen met betrekking tot de continuïteit van de zorg. 
- Kan men uitkomen met het budget als mensen heel erg vervuild zijn? 
- Wat zijn de gevolgen voor de cliënt van ziekteverzuim bij de organisatie? 
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9. Vacature 

Deze is bekendgemaakt op de website. 
 

10. Actualiteiten 

 Bestuurlijke rapportage werkbedrijf Rijnvicus derde kwartaal 

 Pilot Mobility Mentoring 

 Jaarverslag Cliëntenadviesraad 2017 

 Enquête TOM Hazerswoude onder vrijwilligers 

 Terugkoppeling Nationaal Congres Gelijk = Gelijk 29 november jl. 

 Stichting WerkVinden 2.0 

 Gang van zaken rond IZO Thuiszorg 

 Zorgval (n.a.v. tv-programma De Monitor en vragen van PvdA-fractie) 

 Rapportage SCP 

 Rooster van aftreden april 2018 
Marjolein geeft aan volgens het rooster in april aftredend te zijn. Ze geeft aan zich daarna niet 
weer beschikbaar te zullen stellen. 

 
11. Rondvraag en sluiting 

Wies vraagt aandacht voor de zichtbaarheid van Tom in de buurt. Die is onvoldoende. 
Ook wijst ze er nogmaals op hoe belangrijk het is om gevangenen, zodra ze uit de gevangenis 
komen, te begeleiden, om zo veel ellende te voorkomen. 
Dominic is aanwezig geweest bij de conferentie Gelijk = Gelijk. Daar is hij voor Alphen aan den 
Rijn VN-ambassadeur geworden voor de coalitie van inclusie. Hij nodigt anderen uit zich daarvoor 
ook aan te melden en zegt toe een verslag van de conferentie te zullen sturen. 
 
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 18.45 uur. 

 
 

 
 
 

 Actielijst 

 Onderwerp Wie Wanneer 

1 Navragen of de crisisdienst op dit moment naar 
behoren functioneert. 

Inge z.s.m. 

2 Informatie verschaffen over de doorlooptijd. Inge in de vergadering van februari 

3 Advies programma Blijvend Thuis. Greet, Dominic 
Wies en Cecilia 

vergadering februari 

4 Wmo-senior uitnodigen voor de volgende 
vergadering. 

Inge vergadering februari 

5 Verslag conferentie Gelijk = Gelijk rondsturen. Dominic zodra het verslag klaar is 


