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1. Opening en welkom  
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. 

 

2. Toelichting formulierenbrigade Scherpenzeel 
Kort wordt een casus wat in Scherpenzeel speelt besproken. Een immigrantengezin in 

Scherpenzeel heeft hulp ingeroepen. Bij verdere navraag bleken een aantal problemen te 

spelen, waaronder de aanwezigheid van een besmettelijke ziekte. Vraag is of via de 

Adviesraad binnen diverse overlegstructuren deze problemen besproken kunnen worden.  

 

Wat betreft het financiële aspect in deze casus wordt aangegeven dat het medicijn dat 

nodig is niet voorradig is bij de apotheek. Een alternatief met de werkzame stof wordt niet  

vergoed door de verzekeraar, waardoor het gezin met extra kosten wordt opgezadeld. Voor 

deze extra kosten is geen bijzondere bijstand mogelijk. Het is wel zo dat veel mensen met 

een minimum inkomen collectief verzekerd kunnen zijn via de gemeente. Het is belangrijk 

dat wanneer de gemeente in overleg gaat over de collectiviteit van de 

ziektekostenverzekering er aandacht is voor het feit dat alternatieven van een medicijn 

ook vergoed worden.  

 

Het gebeurt steeds vaker dat medicijnen met een bepaalde werkzame stof niet voorradig 

zijn, waardoor medicijnen met dezelfde werkzame stof, welke niet wordt vergoed door de 

zorgverzekering, worden voorgeschreven. Wanneer minimagezinnen hierdoor in de hoge 

kosten komen, zouden zij bij de gemeente moeten kunnen aankloppen.  
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De gemeente vergoed in principe niet de hoge kosten voor medicijnen. Individueel kan 

maatwerk worden verstrekt en kan de gemeente wel bijzondere bijstand verstrekken. 

 

De Adviesraad adviseert de formulierenbrigade van de SWO om de voorzitter van de 

huisartsengroep in Scherpenzeel te benaderen over de geconstateerde besmettelijke 

ziekte. Binnen de gemeente wordt dit ook gemeld.  

Actie door: ambtelijk secretaris. 

 

3. Adviesaanvraag Beleidsplan JOS 4.0 
Het Beleidsplan JOS 3.0 loopt eind 2021 af. Bekeken wordt op welke wijze dit beleidsplan 

in 2022 kan worden voortgezet. Afgelopen voorjaar is gekozen voor een voortzetting van 

het beleidsplan voor de duur van een jaar in verband met de dreigende herindeling. Het 

beleidsplan is op inhoud hetzelfde gebleven. De speerpunten en kaders die golden voor 

het afgelopen jaar, blijven gelden. De beschikbare financiën vanuit het Rijk zijn nog steeds 

beschikbaar.  

Een uitbreiding ten opzichte van het huidige beleidsplan is de ontwikkeling van het Sport- 

en Preventieakkoord. Het buurtsportcoachteam heeft in de coördinatie en de uitvoering 

een frequentere rol gekregen. Hiervoor hebben zij extra uren gekregen. Dit wordt 

gefinancierd vanuit het uitvoeringsbudget van het Sport- en Preventieakkoord. Dit zijn 

bestaande gelden vanuit het Rijk die hieraan zijn gekoppeld. In dit plan staat dit 

uitdrukkelijk beschreven.  

 

Vraag is of alle jeugd van Scherpenzeel wordt bereikt of dat er een categorie jeugd buiten 

valt. De focus ligt op de jongeren. Dit blijft een aandachtspunt. De lijntjes met de 

basisscholen zijn kort. De JOS pakt met name de sportkant op. De overige kanten worden 

door de jongerenwerker opgepakt.  

 

In een eerder overleg inzake het Sport- en Preventieakkoord werd aangegeven dat de 

beschikbare tijd voor JOS en het budget beperkt was. Gevraagd wordt of voor het plan 

2022 extra budget is meegenomen zodat er meer personele inzet mogelijk is. De 

projectleider heeft 4 uur uitbreiding gekregen. Deze uren zijn gefinancierd vanuit het 

uitvoeringsbudget van het Sport- en Preventieakkoord.  

 

Vraag is of Covid lessen heeft gegeven voor het komende jaar. Vanaf het moment dat 

Corona kwam, is continue geschakeld. De ambities zijn steeds aangepast aan de situaties 

van dat moment. 

 

De kosten voor de inhuur van een JOS coördinator zijn al volgt opgebouwd. De kosten 

worden gemaakt voor 3 medewerkers. Dit zijn een projectleider, iemand die de uitvoering 

verzorgt en de JOS coördinator. 40% van deze kosten worden vergoed vanuit het Rijk. Een 

aantal technische opmerkingen en verbeteringen worden in het beleidsplan verwerkt. 

 

De Adviesraad zal voor de kerst schriftelijk een positief advies uitbrengen. 

Actie door: voorzitter 
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4. Mededelingen 
Het vergaderschema 2022 van de Adviesraad wordt vastgesteld. De stukken ten behoeve 

van de vergaderingen worden aan de afspraak toegevoegd en de uitnodiging (inclusief de 

vergaderstukken) wordt voor de vergadering samen met de Teamslink opnieuw verzonden. 

 

De vergaderingen voor het DB beginnen om 11.00 uur.  

 

De leden zullen via Outlook de uitnodigingen voor de vergaderingen ontvangen. 

 

5. Verslag Adviesraad van 18 november 2021 
De nummering van agendapunten 11 en 10 wordt aangepast. 

 

Het verslag wordt gewijzigd vastgesteld.  

 

6. Actiepuntenlijst van 16 december 2021 
Voor de geactualiseerde actiepuntenlijst, zie de bijlage. Deze maakt onderdeel uit van het 

verslag. 

 

Een overzicht met medewerkers en hun beleidsvelden zal worden opgesteld en verspreid.  

Actie door: ambtelijk secretaris 

 

7. Geactualiseerde termijnkalender 
Waarschijnlijk komt er een adviesaanvraag omtrent de Valleihopper. Dit is nog niet 

concreet, maar dit onderwerp speelt wel. De verwachting is n.l. dat de provincie haar 

bijdrage gaat stoppen. 

 

8. Bespreken van het Jaarplan ASD voor 2022 
Het jaarplan is nog niet gereed. Voor de feestdagen wordt het doorgestuurd naar de leden. 

Indien er vragen of opmerkingen zijn, kan dit per e-mail worden doorgegeven. Het 

agendapunt wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering.  

 

9. De Inloop – voortzetting discussie n.a.v. de novembervergadering 
In de vergadering van de ASD is dit onderwerp besproken. De bezoekers van De Inloop 

zijn vooral mensen met een GGZ achtergrond. Dit vraagt om specifieke kennis van de 

vrijwilligers. Het is hierdoor niet makkelijk om hier met veel vrijwilligers te werken. Vraag 

is of De Inloop voldoet aan de doelstelling. Men is voornemens om meer aan PR te doen 

om ook andere mensen binnen te halen zodat het meer voldoet aan de eigenlijke 

doelstelling. Hier zal het komende jaar aan worden gewerkt.  

  



-4- 

 

Het jaarplan 2021 zal t.z.t. worden opgevraagd en De Inloop wordt geadviseerd om meer 

aan PR te doen. Besloten wordt om een reactie te schrijven met dankzegging voor de 

beantwoording van de gestelde vragen. Het advies om aandacht te schenken aan PR en 

de ASD t.z.t. het jaarverslag 2021 toe te zenden. In de loop van 2022 zal een 

vertegenwoordiger van De Inloop worden gevraagd om een toelichting te geven op het 

jaarverslag.  

Actie door: voorzitter 

 

10. Stand van zaken beheersmaatregelen Wmo en jeugdhulp 
Met betrekking tot de Wmo is ter vergadering de actuele stand van zaken niet te geven. 

Vanuit Jeugdhulp wordt aangegeven dat met het jeugdteam is afgestemd hoe een actieve 

regie kan worden gevoerd. Dit betekent dat casussen zullen worden blijven gevolgd. De 

20 duurste casussen vanuit Jeugdhulp zijn bekeken. In sommige gevallen kan worden 

geconcludeerd dat zaken die destijds zijn ingezet op dat moment terecht waren, maar in 

de loop van de tijd werkt het eerste hulpaanbod toch niet waarop er een tweede 

hulpaanbod nodig was. Dit is soms niet goed in te schatten en lastig om grip op te krijgen. 

Getracht moet worden om meer het resultaat en doel te formuleren, zodat teruggekeken 

kan worden welk doel men had willen bereiken en of dit ook daadwerkelijk is behaald.  

 

Dit agendapunt wordt doorgeschoven naar januari 2022. 

 

11. Vraag en antwoord over vergoeding voor medicijnen 
Niet alle voorgeschreven medicijnen worden vergoed door de zorgverzekeraar. Het gebeurt 

regelmatig dat alternatieve medicijnen worden verstrekt, omdat de gebruikelijke 

medicijnen niet leverbaar zijn. De alternatieven worden niet vergoed en zijn vaak duurder. 

Voor minima is dit erg pijnlijk. Vraag is hoe dit precies zit en wat de gemeente in het kader 

van bijzondere bijstand kan betekenen voor deze inwoners. 

 

Voor de kosten van de eigen bijdrage (enkel of een opeenstapeling) is geen bijzondere 

bijstand mogelijk. Wat betreft het eigen risico is dit juist, maar er spelen andere problemen 

welke niet onder het eigen risico vallen. De kosten die worden gemaakt, worden niet van 

het eigen risico afgetrokken. Via de bijzondere bijstand is niets mogelijk. De gemeente 

moet echter wel maatwerk leveren om toch in schrijnende gevallen te kijken wat de 

mogelijkheden zijn.  

 

Door middel van een schriftelijke reactie zal dit bij de gemeente onder de aandacht worden 

gebracht. 

Actie door: de voorzitter 
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12. Reactie over de vraag omtrent huishoudelijke hulp voor 

mantelzorgers 
Iemand die vanuit de Wmo huishoudelijke ondersteuning ontvangt, krijgt dit niet via de 

regeling HHT. Vraag is of dit ook het geval is wanneer men huishoudelijke hulp vanuit de 

Wlz ontvangt. Vraag is ook hoeveel mensen in Scherpenzeel hiervan gebruik maken. Deze 

vragen worden binnen de gemeente uitgezet. Tevens wordt gevraagd of al eens is 

voorgekomen dat het geld op was. Ook deze vraag wordt uitgezet.  

Actie door: ambtelijk secretaris 

 

13. Rondvraag en sluiting 
Onlangs heeft is de vacaturetekst voor een lid van Adviesraad gepubliceerd in de 

Scherpenzeelse Krant. Gevraagd wordt of er reacties zijn binnengekomen op de 

openstaande vacature. Helaas zijn er geen serieuze reacties binnengekomen. De vacature 

wordt in januari nogmaals herhaald.  

Actie door: ambtelijk secretaris. 

 

Aanvragen m.b.t. de Wmo worden op dit moment snel opgepakt door de gemeente. 

Hiervoor worden de complimenten uitgesproken.  

 

De volgende vergadering van de Adviesraad is op donderdag 27 januari 2022. Afhankelijk 

van de huidige ontwikkelingen zal de vergadering of wel fysiek dan wel via Microsoft Teams 

plaatsvinden.  


