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Verslag van de Sociaaldomeinraad van 9 maart 2021 
 

Locatie : Gemeentehuis  

Tijd : 15.00 – 17.00 

Aanwezig : Gerard Koorevaar, Harry Berg, Jan van Wezel, Herman 
Verheij, Petra Kuhl, Zeger de Haan (vz). 
 
Vanuit de gemeente: Hanneke v.d. Bunt   
 

Afwezig met kennisgeving : Ane de Vos, Fatima Lagmouchi en Tineke Passchier 

 
1. Opening en mededelingen  

De vergadering wordt geopend door de voorzitter. Iedereen wordt welkom geheten.  
I.v.m. de afwezigheid van Tineke Passchier wordt agendapunt 5, terugkoppeling bijeenkomst Inkoop 
regio Amersfoort, doorgeschoven naar de volgende vergadering.  
 

2. Verslag 2 februari 2022 
Verslag wordt vastgesteld, nadat een aantal namen zijn gewijzigd in het blokje aanwezig/ afwezig.  
Nav het verslag: 
Petra geeft aan dat ze nog geen nieuwe informatie heeft ontvangen over Verordening Jeugd, dit 
stond wel op de planning.  Afgesproken wordt dat Petra contact opneemt met de betrokken 
ambtenaar om zich hierover te laten informeren.  
 

3. WMO – WMO-beleid beschermd wonen en maatschappelijk opvang 
Voor dit onderwerp sluit vanuit de gemeente Tristan Wahl aan.  
Begin januari zijn de beleidsregels WMO vastgesteld door de raad. De beleidsregels rondom 
beschermd wonen en maatschappelijk opvang waren hierin nog niet meegenomen. Tristan geeft kort 
aan om welke wijzingen het gaat. Het betreft voornamelijk wijzigingen in de arrangementen (zie 
bijlage met hierin de presentatie).  
Als het gaat om beschermd wonen en maatschappelijk opvang werkt de gemeente samen met 
andere gemeente binnen de regio Amersfoort. De afspraak binnen deze regio is dat de beleidsregels 
beschermd wonen en maatschappelijk opvang regionaal gelijk zijn.    
 
Nav de presentatie heeft de SDR een drietal vragen. Tristan zal op deze vragen schriftelijk reageren.  

• Wordt er gehandhaafd op de kwaliteit en doelmatigheid van beschermd wonen en 
maatschappelijke opvang 

• Of een advies wel/niet een meerwaarde heeft, omdat de regels regionaal bepaald worden en 
er dus niet aan ‘gesleuteld’ kan worden. 

• Of Nijkerk wel of niet regionaal meegaat met de inkoop van Beschermd wonen en 
Maatschappelijke opvang. 

Binnen de SDR leven veel vragen rondom het onderwerp beschermd wonen en maatschappelijk 
aantallen, inkoop, vorm etc. De betrokken beleidsadviseur wordt gevraagd de SDR hierover te 
informeren tijdens de komende SDR-vergadering.  
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Daarnaast informeert Tristan de SDR dat de eerste evaluatie op het WMO-beleid gepland staat voor 
24 maart 2022. Tristan is benieuwd of de SDR al reacties heeft ontvangen vanuit inwoners over dit 
beleid die meegenomen kunnen worden binnen de evaluatie.  
 

4. WMO- Basismobiliteit 
Voor dit onderwerp sluit vanuit de gemeente Tia Helwig aan. 
 
De komende periode treden er veranderingen op voor de pashouders van geïndiceerd vervoer vanuit 
de WMO. Het gaat hierbij om de groep inwoners die niet gebruik kunnen maken van het OV en om 
die reden een indicatie hebben voor WMO-vervoer.  Deze indicatie kan bijvoorbeeld ingezet worden 
voor recreatief vervoer.  
De afgelopen jaren hebben de gemeentes hier een subsidie vanuit de provincie voor ontvangen. 
Deze zal de komende periode worden afgebouwd. De kosten voor deze vorm van vervoer komen dan 
volledig ten laste van de gemeentes. Regionaal wordt gekeken hoe dit financiële gat kan worden 
opgevangen middels beheersmaatregelen.  Gedacht kan worden aan een tariefsverhoging, 
stimuleren van OV gebruik etc.  
 
De afgelopen periode hebben de gespreken intern plaatsgevonden over welke maatregelen Nijkerk 
passend vindt. Via consulenten wordt hierbij de informatie van de gebruikers opgehaald, zodat deze 
meegenomen kan worden in de keuzes.  Over twee weken vinden de gesprekken binnen de regio 
plaats om te kijken waar regionaal de draagkracht ligt. De concept afspraken worden aan de SDR 
voorgelegd ter advisering. Tia informeert de SDR op later tijdstip over de exacte planning. 
 
Herman Verheij merkt op dat de SDR eerder een advies heeft meegegeven over de denkrichting 
Valleihopper. Hij is benieuwd hoe dit advies is meegenomen in dit proces. Tia geeft aan dat zij niet 
bekend is met dit advies. Mogelijk dat de input door haar voorganger is meegenomen. Het advies 
wordt opnieuw verzonden naar Tia, zodat zij bekend is met het advies van de SDR.  
 
De provincie heeft de afgelopen jaren het vervoer met ov-vangnet (regiotaxi) georganiseerd en deels 
bekostigd middels subsidie. De provincie stopt per april 2022 met het organiseren en subsidiëren van 
deze vorm van vervoer. Dit wordt nu opgepakt in het regionale samenwerkingsverband. De regiotaxi 
wordt een haltetaxi. Waar de regiotaxi van voordeur tot voordeur rijdt, gaat de haltetaxi van 
bushalte tot bushalte rijden. Binnen de regio is de zorg dat deze verandering zal leiden tot een 
toename van geïndiceerde WMO-vervoer.  
 
De SDR merkt op dat door de vele wisselingen binnen de ambtelijk staf een negatief effect heeft op 
de samenwerking met de SDR. Informatie gaat verloren, de SDR wordt niet tijdig betrokken. Dit punt 
wordt meegenomen in het overleg met de concernmanager SD, Jan Braam. 
 

5. Evaluatie SDR-vervolg 
De evaluatie en het daarbij horende actieplan worden besproken.  Alle herkennen zich in de gestelde 
acties. Vele acties staan in verbinding of zijn een logisch vervolg op elkaar. Bij het prioriteren moet 
hier rekening mee worden gehouden.  
Er ontstaat een gesprek over het actiepunt betrekken van de achterban. Wie bedoelen we hiermee 
en hoe kunnen we de inwoners het best bereiken. Dit vraagt de komende periode om een verdieping 
en een goede uitwerking van dit punt.  
Gezien de duur van de vergadering wordt afgesproken dat alle leden SDR per mail (voor woe 16 
maart 2022) de volgende twee vragen beantwoorden; 

- Welke punten vanuit het werkplan hebben volgens jouw prioriteit? 
- En aan welke punten zo jij graag een bijdrage willen leveren? 

Deze input zal door Zeger, Petra en Hanneke verder verwerkt worden in het actieplan 2022.  
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6. Rondvraag   
Geen rondvraag 
 
 
 


