
GEMEENTE SCHERPENZEEL 

 

Vergadering Adviesraad Sociaal Domein 

16 september 2021 
 

Verslag van de bijeenkomst met de Adviesraad Sociaal Domein, gehouden op 16 

september 2021 via Microsoft Teams. 

 

Aanwezig: de heer G. van Weelden, voorzitter  

mevrouw H. Leusink, secretaris 

  de heer A. Haaksma 

  de heer T. Hommersom 

  mevrouw C. Legemaat 

de heer W. Buitenhuis, ambtelijk secretaris, tevens verslaglegger 

de heer L. Thompson  

de heer R. Tiesing 

mevrouw S. Murris, beleidsmedewerker Sociaal Domein 

 

Afwezig: mevrouw E. Wagensveld 

de heer C. Schomper 

mevrouw E. Bank 

 

 

1. Opening en welkom  

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. 

 

2. Vaststellen agenda 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  

 

3. Mededelingen 

 

a. Er zijn diverse personele wisselingen binnen de gemeente, waaronder de 

gemeentesecretaris, het afdelingshoofd Gemeentewinkel en een 

beleidsmedewerker sociaal domein. Dat heeft niet alleen met een mogelijke 

herindeling te maken, maar ook met de krappe arbeidsmarkt. Ook bij andere 

gemeenten vertrekken met de regelmaat medewerkers en ontstaan plekken voor 

anderen. 

b. Naar aanleiding van het Rooster van aftreden: als Barneveld en Scherpenzeel 

worden samengevoegd, wat gebeurt er dan met de Adviesraad Scherpenzeel? Er 

wordt dan ongetwijfeld in de loop van 2022 gesproken over samengaan met de 

Adviesraad Barneveld. De verwachting is dat de minister van Binnenlandse Zaken 

in september een beslissing neemt. Dat kan zijn: traject herindeling onderzoeken 

met advies van de Raad van State (besluit in de ministerraad van december 2021), 

geen advies vragen (Scherpenzeel blijft dan zelfstandig) of uitstel verlenen. Als de 

ministerraad besluit tot herindeling, dan gaat het vervolgens naar de Tweede- en 

Eerste kamer. Een besluit in de Kamers moet plaatsvinden voor de zomer van 2022.  
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a. Wat het rooster van aftreden betreft: de voorzitter is aftredend per februari 

2022. Hij vraagt de leden erover na te denken wie hem wil opvolgen.  

b. Actie door: leden adviesraad 

c. Beheersmaatregelen jeugdhulp/Wmo: er is voor gekozen om geen maatregelen te 

treffen die direct zorgvragers raken. De voorgestelde maatregelen passen binnen 

het huidige beleid. Er is een regiegroep monitoring ingesteld om de voortgang te 

bewaken. Opgemerkt wordt dat de lange duur van de jeugdhulptrajecten opvalt. 

We zien inderdaad dat de stijging van de kosten niet direct verbonden is met een 

stijging van het aantal kinderen. De trajecten duren langer, dat is overigens ook 

een regionale en landelijke tendens. Onze werkwijze is dat de jeugdconsulenten 

vaststellen ‘wat’ nodig is (bijv. een GGZ-behandeling). De jeugdhulpaanbieder gaat 

vervolgens met het ‘hoe’ aan de slag en bepaalt de behandeling. Het is voor de 

jeugdconsulenten onmogelijk om per kind voor te schrijven wat nodig is en met 

welke frequentie (een huisarts doet dat ook niet). Waar het om gaat is, dat de 

jeugdconsulent regelmatig bij evaluaties aansluit, een gevoel krijgt bij de voortgang 

en helpt meedenken over een vervolg. Wat we dit jaar wel zien is, dat er in de GGZ 

een inhaalslag wordt gemaakt in verband met Covid-19. 

a. Voor de toetsing van de voortgang is monitoring van belang. De ambitie is 

om maandelijks trends, tendensen en ontwikkelingen te ontdekken en 

daarop in te spelen. De Adviesraad wil graag op de hoogte blijven en vindt 

dat de bemensing van het sociaal team en de monitoring zorgpunten zijn.  

b. Actie door: ambtelijk secretaris  

d. Verslag van de Brainstorm Omgevingswet: onder punt 2d is toegezegd dat er een 

Infographic zou worden toegestuurd. Die is nog niet ontvangen en zal worden 

opgevraagd.  

a. Actie door: ambtelijk secretaris  

e. Memo outreachend werken: geen opmerkingen.  

 

4. Verslag Adviesraad van 17 juni 2021 

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld met dank aan het lid van de Adviesraad die dat 

verslag heeft gemaakt.  

 

5. Actiepuntenlijst – 30 augustus 2021 

 

Nummer Onderwerp Actie 

1 Conceptbrief kangoroewoningen Kan er af: staat op agenda 

2 Advies t.a.v. De Inloop: antwoord vragen over 

stavaza doelgroep en huisvesting 

Gerrit 

4 Verslag brainstorm Sport- en preventieakkoord Kan er af 

5 Financiële ontwikkelingen sociaal domein Kan er af; wel de ASD op 

de hoogte houden 

6 Onderzoeken gezamenlijk overleg FV Voor oktober 

7 Outreachend werken Kan er af 

8 Inschrijving zorgwoningen Vragen aan vervanger 

9 Aanbevelingen clientondersteuning: 

opmerkingen: wat is regelmatig communiceren 

Sophia gaat na 
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en staat het in de Gemeentegids als zelfstandig 

onderwerp? 

10 Levensloopbestendig wonen Lionel onderzoekt 

alternatieven nu Luijk geen 

tijd heeft 

11 Vermelding meldpunt Bezorgd in 

Gemeentegids 

Kan er af 

12  Mindmap jeugdnotitie en toelichting Kan er af; wel in het 

achterhoofd houden bij 

uitwerking 

beheersmaatregelen 

14  Toezegging wethouder tegemoetkoming 

ziektekosten 

Kan er af, want uit de 

stukken blijkt die 

toezegging niet te zijn of te 

zijn genoteerd 

 

6. Adviesaanvraag Implementatie Wet Inburgering – mondelinge toelichting door 

Sophia Murris 

De notitie met de keuzemogelijkheden wordt volgende week opiniërend besproken in de 

gemeenteraad. Daarna worden de aanbevelingen meegenomen in een verordening, die 

eind dit jaar wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. De conceptverordening is ter 

informatie toegezonden. De artikelen in de kleur rood geven de keuzen aan die per 

gemeente gemaakt kunnen worden.  

 

Waarom een nieuwe wet?  

Nu is de inburgeraar zelf verantwoordelijk en moet geld lenen bij het DUO. Er is  

marktwerking voor taalscholen, waarbij de kwaliteit niet altijd naar wens is. Tot slot is er 

nu onvoldoende stimulans om op een zo hoog mogelijk taalniveau examen te doen. Nu is 

dat A2 en dat gaat in de nieuwe wet naar B1.  

 

Er komt dus een nieuw stelsel, waarin de gemeenten de regie krijgen. Inburgeraars blijven 

wel persoonlijk verantwoordelijk voor hun inburgering. De start van de nieuwe wet is per 

1 januari 2022. Het doel is: inburgeraars doen snel en volwaardig mee in de Nederlandse 

samenleving, het liefst via betaald werk. Gemeenten doen straks een inburgeringsaanbod. 

Er zijn drie leerroutes: B1, onderwijsroute en de Z-route. Er komt een betere koppeling 

met de uitvoering van de Participatiewet.  

 

De gemeente doet een brede intake op terrein van zelfredzaamheid, woonsituatie, 

arbeidsverleden, taalniveau e.d. Op basis daarvan maakt de gemeente een plan (PIP: plan 

inburgering en participatie).  

De vraag wordt gesteld of de gemeente voldoende financiële middelen krijgt voor de 

uitvoering. Dat is een goede vraag: we weten het nog niet, maar onderwijs inkopen is 

duur.  

 

Als een inburgeraar onvoldoende meewerkt, zijn er dan sancties mogelijk? Het antwoord 

is ‘Ja’. Een andere vraag van de Adviesraad is over de samenwerking in de uitvoering. Die 
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samenwerking is er voor wat betreft voorbereiding en inkoop met de gemeenten in de 

regio FoodValley. Het personeel van die gemeenten is lokaal verantwoordelijk voor de 

uitvoering.  

 

Inburgeraars worden door de begeleider van het AZC en de consulent van de gemeente 

ondersteunt. De vraag is of dat voldoende is, hoe neem je de inburgeraar mee in het 

proces? De crux is dat het plan van de inburgeraar is (hij/zij is zelf verantwoordelijk voor 

het opbouwen van een nieuw bestaan) en met de consulent van de gemeente is regelmatig 

overleg.  

Vang je hiermee alle inburgeraars of vallen mensen uit? Dat laatste is niet de bedoeling. 

Het is niet de bedoeling dat inburgeraars uitvallen. De gemeente wil er boven op zitten. 

Problemen kunnen zich voordoen in de Z-route.  

 

Vraag: wordt er ook naar de individuele persoon gekeken? Het antwoord is ja; maatwerk 

is het credo. Voor iedereen een eigen plan, want de achtergronden van inburgeraars zijn 

verschillend. Desgevraagd wordt geantwoord dat er dit jaar 16 personen moeten 

inburgeren, vrijwel allemaal gezinnen. Vanaf 2017 zijn er circa 40 inburgeraars in 

Scherpenzeel komen wonen. Zeventig procent daarvan zijn inburgeraars.  

 

Op de vraag wat regionaal wordt uitgevoerd en wat lokaal wordt geantwoord dat de 

taallessen regionaal worden ingekocht. De leerroutes zijn we regionaal Europees aan het 

aanbesteden. De inburgering van de inburgeraars is een lokale opdracht iom 

Vluchtelingenwerk.  

Is Scherpenzeel er klaar voor? Ja, ondanks fluctuaties in de toestroom in de afgelopen 

jaren, gaat de gemeente er van uit dat we de nieuwe wet kunnen uitvoeren.   

 

Een kanttekening is de lokale bemensing van Vluchtelingenwerk. Die hebben 

maatschappelijk begeleiders, die lokaal worden ingezet. We zoeken in Scherpenzeel wel 

nieuwe begeleiders, want de vorige begeleiders zijn gestopt i.v.m. leeftijd. Dat is een 

zorgpunt en de oproep aan de Adviesraad is om je heen te kijken of je een geschikte 

kandidaat kent! 

 

In de meegestuurde modelverordening staan rode stukken tekst; de gemeenteraad kan in 

die artikelen lokale keuzen maken. In de notitie wordt dat verder toegelicht.   

 

De Adviesraad dankt Sophia voor de presentatie en de beantwoording van de gestelde 

vragen. De voorbereiding ziet er goed uit.  

 

De Adviesraad geeft nu nog geen advies over de aanpak, want de gemeenteraad gaat het 

nog oriënterend bespreken. Als er definitieve stukken naar het college gaan, dan wil zij 

wel graag vooraf een advies geven. Het advies nu aan de gemeente is om verder te gaan 

met de voorbereiding met inachtneming van hetgeen in deze vergadering is besproken. 

 

7. Adviesaanvraag beleidsregels schuldhulpverlening – toelichting door Sophia 

Morris 

Toelichting: we hebben nu de schuldhulpverlening in de verordening Participatiewet 

opgenomen. Er is nu de nieuwe wet schuldhulpverlening, waardoor de huidige regels niet 
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meer toereikend zijn. Omdat Barneveld de schuldhulp voor Scherpenzeel uitvoert, is het 

voorstel om de beleidsregels van Barneveld integraal over te nemen. 

 

Een vraag is of er een werkproces/infographic is, die het meer inzichtelijk maakt? 

Die is er nog niet, is het antwoord; er is wel een concept over vroegsignalering. Voorgesteld 

wordt om een werkproces en de vroegsignalering voor een volgend overleg te agenderen.  

 

Door de nieuwe wet moet de gemeente iedereen helpen, ook degene die nog niet zijn 

administratie op orde had. Vroeger konden we die naar de IDH-schuldhulpmaatjes 

verwijzen. Desgevraagd wordt geantwoord dat we voor vroegsignalering ons eigen beleid 

kunnen voeren.  

 

De Adviesraad is akkoord met het voorstel om de beleidsregels van Barneveld over te 

nemen. Dat bevestigt zij in een schriftelijke reactie voor 24 september. 

Actie door: voorzitter. 

 

8. Bespreking jaarverslag 2020 De Inloop 

De huisvesting van De Inloop is nog steeds onderwerp van gesprek. Informeel is bekend 

dat De Breehoek daarvoor in beeld is. De huidige huisvesting moet per 1 oktober worden 

verlaten. De wethouder vindt dat het een plek moet zijn voor iedereen en niet alleen voor 

een specifieke doelgroep. De Adviesraad vindt dat ook.   

 

De Adviesraad vraagt zich af wat er op de achtergrond gebeurt. Het onderwerp sluimert al 

langere tijd en we zien nog geen antwoord verschijnen. Een openstelling voor iedereen 

past in een inclusieve samenleving. Daarom gaat de Adviesraad schriftelijk vragen wat de 

stand van zaken is naar aanleiding van ons vorig advies.  

Actie door: voorzitter 

 

9. Conceptbrief Levensloopbestendig wonen 

Met een tekstuele aanpassing kan de brief worden verzonden naar het college.  

Actie door: voorzitter. 

 

10. Stand van zaken afhandeling jaarplan 2021 

Wegens tijdgebrek wordt dit doorgeschoven naar de volgende vergadering. De voorzitter 

vraagt ieder zijn aandeel in het jaarplan voor te bereiden en dat in de volgende vergadering 

toe te lichten.  

Actie door: secretaris Adviesraad 

 

11. Geactualiseerde termijnkalender 

De advisering rondom de Wet inburgering wordt waarschijnlijk oktober 2021. 

De termijnkalender wordt verder vastgesteld. 
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12. Rondvraag 

a. Eerder was er het aanbod om wat te doen voor inwoners van Scherpenzeel via een 

donatie van 12.000 euro. De vraag is wat de stand van zaken is (vraag voor Gwen van de 

Linden).  

Actie door: ambtelijk secretaris 

Geen verdere vragen voor de rondvraag. 

 

13. Sluiting 

De volgende vergadering van de Adviesraad is op donderdag 21 oktober 2021 om 10 uur 

in de vergaderruimte van de Buitendienst/Brandweer, Zwarte Land (eerder kunnen we niet 

terecht).  


