
GEMEENTE SCHERPENZEEL 

Verslag van de bijeenkomst met de Adviesraad Sociaal Domein, gehouden op 17 februari 

2022 via Microsoft Teams. 

 

Aanwezig: de heer L. Thompson, voorzitter 

mevrouw H. Leusink, secretaris 

  mevrouw C. Legemaat 

mevrouw E. Wagensveld 

de heer A. Haaksma 

de heer R. Tiesing 

de heer W. Buitenhuis, ambtelijk secretaris 

 

Afwezig: de heer T. Hommersom  

mevrouw E. Bank 

 

 

1. Opening en welkom  
De voorzitter schuift later aan. De secretaris opent de vergadering en heet de aanwezigen 

welkom.  

 

2. Mededelingen 
- De ambtelijk secretaris geeft aan dat binnenkort intern wordt besproken door wie de 

taken voor de Adviesraad zullen worden overgenomen. Zodra dit bekend is, zal dit 

worden meegedeeld aan de Adviesraad. 

- De volgende vergadering van de Adviesraad zal fysiek plaatsvinden in de 

vergaderruimte van de Buitendienst, ’t Zwarte Land 25. De vergadering begint om 10.00 

uur. 

- De ambtelijk secretaris deelt mee dat een tweetal vacatures voor beleidsmedewerkers 

zijn ingevuld.  

 

3. Verslag Adviesraad van 27 januari 2022 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

4. Actiepuntenlijst van 27 januari 2022 
Actiepunt 8, regeling huishoudelijke hulp voor mantelzorgers: Ten aanzien van dit actiepunt 

is een aanvullende vraag gesteld. In de folder staat dat iemand huishoudelijke 

ondersteuning kan ontvangen indien mantelzorg wordt gegeven. Deze ondersteuning kan 

worden gegeven aan zowel degene die mantelzorg verleent als degene die de mantelzorg 

ontvangt, behalve indien er recht bestaat op Wmo. Gevraagd is of dit niet moet worden 

aangevuld met de Wlz. Deze vraag zal intern worden uitgezet. 
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Zie de bijlage voor de geactualiseerde actiepuntenlijst. Deze maakt onderdeel uit van het 

verslag. 

 

5. Geactualiseerde termijnkalender 
De termijnkalender wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

6. Bespreken van het Jaarplan ASD voor 2022 
Het jaarplan is gereed. Het jaarplan is doorgenomen en vastgesteld. De diverse 

onderwerpen zijn onder de leden verdeeld. Het jaarverslag zal ter kennisname worden 

gestuurd naar het college. 

 

7. Stand van zaken werkplaatsen Sociaal Domein van de CHE 
Dit is een aantal jaar geleden gestart door de CHE. Hiervoor krijgt men subsidie van het 

ministerie van VWS. Het zijn werkplaatsen met de bedoeling om heel concreet vraagstukken 

op te pakken die in de beroepspraktijk kunnen worden gebruikt. Het mooie is dat de school 

hier iets mee kan doordat ze deze praktijken kunnen verwerken in de 

onderwijsprogramma’s.  

In 2020 is men begonnen met het onderzoeken van vijf thema’s. Een aantal thema’s zijn 

inmiddels gestopt. Een onderwerp dat voor Scherpenzeel wel is doorgegaan is de 

samenwerking tussen onderwijs en jeugdprofessionals. Vanuit de CHE is de pilot op de 

Wittenbergschool gevolgd. In deze pilot is een ambulant hulpverlener een dagdeel in de 

week aanwezig in de school om zorgen over kinderen te bespreken met de ouders of intern 

begeleider.  

 

In de samenwerking tussen scholen en sociale professionals valt nog veel te verbeteren. 

Ook als het gaat om normaliseren en het samenwerken met informele netwerken. 

Scherpenzeel en Ede starten op dit terrein nieuwe initiatieven die zullen worden gevolgd en 

onderzocht, samen met de onderzoekers van de opleiding Social Work. Het project 

samenwerking onderwijs en jeugdhulp is afgerond met advies door de twee onderzoekers 

van de CHE. Het advies is dat de pilot wordt verbreed naar de andere scholen. Inmiddels is 

een afstudeeronderwerp voor twee studenten geformuleerd.  

 

Een ander onderwerp dat door is gegaan is zorgmijding algemene instellingen door 

reformatorische inwoners. De vraag is wat er nodig is om de afstemming tussen het 

zorgaanbod van gemeenten en reformatorische inwoners te verbeteren. Eventueel kan dit  

volgend jaar worden uitgebreid naar andere levensbeschouwelijke groeperingen. Binnenkort 

is het onderzoeksrapport af en wordt het aan de gemeente gepresenteerd.  

 

De andere projecten zijn gestopt of vanwege ziekte dan wel vanwege Corona. Deze 

onderwerpen zullen niet verder worden opgepakt. De reden hiervoor is dat hier bij de 

gemeente minder behoefte naar is en anderzijds omdat de onderwerpen niet goed zijn 

opgepakt bij de CHE.  
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Het ministerie gaat de subsidieregeling verlengen. Om deze reden is gesproken over nieuwe 

onderwerpen. Het onderwerp ‘Aanpak Laaggeletterdheid’ is voorgedragen om nader te 

onderzoeken. 

 

8. Uitvoeringsregels gebruikelijke hulp jeugd 
In deze uitvoeringsregels gaat het om gebruikelijke hulp die in redelijkheid van ouders kan 

worden gevraagd. Dit is van belang omdat in de wetten staat dat indien er sprake is van 

gebruikelijke hulp er geen aanspraak kan worden gemaakt op een voorziening in het kader 

van de Wmo of Jeugdhulp. In de wet is dit niet verder uitgewerkt of omschreven. Dit 

betekent dat de gemeente hier regels voor kan opstellen. In de uitvoeringspraktijk komt dit 

onderwerp regelmatig naar voren en consulenten lopen hier vaak tegenaan. Om dit in goede 

banen te leiden zijn hiervoor deze beleidsregels opgesteld. De regels zijn geüpdatet en 

duidelijker omschreven. Belangrijk is dat de gemeente altijd goed moet onderzoeken wat de 

exacte vraag is. Opgemerkt wordt dat het van belang is dat duidelijk wordt omschreven 

wanneer iets valt onder de Wmo en wanneer valt iets onder Jeugdhulp.  

 

Dit onderwerp wordt verder besproken tijdens de volgende vergadering, aangevuld met de 

aanpak voor de Wmo. 

 

9. Bespreken concept jaarverslag ASD 2021 
Deze is nog niet ontvangen. Dit agendapunt wordt doorgeschoven naar de volgende 

vergadering. 

 

10. Website van de Adviesraad 
Dit onderwerp wordt kort besproken. Een korte doelstelling van deze vergadering zal worden 

opgesteld. Dit agendapunt wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering. 

 

11. Rondvraag en sluiting 
De volgende vergadering van de Adviesraad is op donderdag 17 maart 2022. Deze 

vergadering zal fysiek plaatsvinden in de vergaderruimte van de Buitendienst, ’t Zwarte 

Land 25. 

 


