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1. Opening en welkom  

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. 

 

2. Vaststellen agenda 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  

 

3. Mededelingen 

Maandag 21 juni zijn de leden van de Adviesraad uitgenodigd voor een brainstorm over de 

Omgevingswet en het Sport- en Preventieakkoord. We stemmen per mail af wie zich op 

welk thema richt.  

  

4. Verslag Adviesraad van 20 mei 2021 

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

Het watermerk ‘concept’ in het verslag wordt vanaf nu verwijderd, nadat het verslag is 

vastgesteld, zodat het daarna op de website kan worden gepubliceerd. 

 

5. Actiepuntenlijst – 8 juni 2021 

Actiepunt 1: Er wordt een afspraak gemaakt tussen de voorzitter en het betrokken om de 

brief over kangoeroewongen af te ronden en aan het college te verzenden. Kan daarna van 

de lijst. 

Actiepunt 2: Advies Inloop wordt besproken bij agendapunt 8 en kan daarna van lijst. 
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Actiepunt 4: Loopt, en komt terug in de brainstormmeeting op 21 juni. 

Actiepunt 5: De financiële ontwikkeling van het sociale domein wordt besproken bij 

agendapunt 10 en kan daarna van de lijst. 

Actiepunt 6: Er wordt contact opgenomen met de regio. 

Actiepunt 7: Voor september deze maand worden het puntjes op de ‘i’ gezet. Het stuk zal 

ter kennisname aan de Adviesraad worden toegestuurd. In september wordt het 

geagendeerd om het eindresultaat te bespreken. 

Actiepunt 8: De inschrijvingsprocedure Parklaan wordt bij de betrokken gemeentelijke 

collega onder de aandacht gebracht. Wordt in september geagendeerd. 

Actiepunt 9: De clientondersteuning is intern besproken en was akkoord. Er komt nog een 

schriftelijke reactie vanuit de gemeente naar de raad. We worden graag op de hoogte 

gehouden van wordt in september nog een keer geagendeerd. 

Actiepunt 10: nog te doen; aanvragen offerte levensloopbestendig wonen 

Actiepunt 11: nog te doen; vermelding meldpunt Bezorgd in gemeentegids 

Actiepunt 12: De raming is toegestuurd. Deze is gebaseerd op praktische en realistische 

inschatting. Vacatiegelden zijn als tegemoetkoming voor ieders tijd bedoelt. Het is geen 

beloning. De raming is te zien als onderlegger van ons jaarplanen kan van de actielijst af.   

Actiepunt 13: nog te doen, toelichting op het organogram jeugdzorg. 

Actiepunt 14: nog te doen, emailadressen voor de leden. 

Actiepunt 15: nog te doen, inzage toezegging ziektekosten. 

Actiepunt 16: Advies voor muziekonderwijs is afgerond en kan van actielijst af. 

Actiepunt 17: Er wordt een lijst met afspraken rond de website rondgestuurd. Zodat 

duidelijk is wat er gaat gebeuren met de website. Op de website zijn nog niet de expertises 

van eenieder ingevuld. Er gaat een mailing rond zodat iedereen zijn expertise kan invullen. 

 

6. Geactualiseerde termijnkalender 

De planning voor het tweede halfjaar zal nog gebeuren 

De termijnkalender wordt vastgesteld. 

 

7. Adviesaanvraag Gemeentelijke lening voor toekomstbestendig wonen   

Mondelinge toelichting door Enneke Weggen van de afdeling Ruimte en Groen: 

De duurzaamheidslening is opgericht door de provincie en het Stimuleringsfonds 

volkshuisvesting (SVn). Als gemeente kun je een beroep doen op cofinanciering krijgen 

(50%) voor toekomstbestendige maatregelen. Om in aanmerking te komen voor een lening 

moet er altijd ook sprake zijn van duurzaamheidsmaatregelen (energie). Maar ook leningen 

voor maatregelen m.b.t. levensloopbestendigheid (bijvoorbeeld uitbreidingen op de 

begane grond met badkamer en slaapkamer) zijn mogelijk. Daarnaast kan ook subsidie 

voor bijvoorbeeld asbestverwijdering worden verstrekt. De gemeente zet als belangrijkste 

duurzaamheidsmaatregel in op energiebesparing d.m.v. isolatie en zonnepanelen. 

De memo is inmiddels besproken met wethouders en zal na advies van de Adviesraad 

doorgaan naar de gemeenteraad. 

 

De maatregel lijkt nog niet erg bekend bij inwoners. De lening lijkt met name zinvol als 

men meerdere zaken wil aanpakken, zoals zonnepanelen en isoleren. De raad zou graag 

het aspect van meer communicatie en begeleiding rond energiebesparing en 
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verduurzaming onder de aandacht willen brengen. Er is nu een energieloket bij de 

gemeente rond energiemaatregelen. Er wordt een leemte ervaren als het gaat om advies 

en begeleiding rond woningaanpassingen. Het begint met de vergunningaanvraag. De 

inwoner heeft de eigen verantwoordelijkheid, maar meedenken en klantvriendelijkheid 

rond aanvragen kan beter. De Adviesraad is van mening dat dat helpt bij het realiseren 

van levensloopbestendige woningen en duurzaamheid van wonen  

Hoewel de lening voor duurzaamheidsmaatregelen altijd energiebesparing als onderdeel 

moet hebben, ziet de raad ook het belang om levensloopbestendigheid verder vorm te 

geven en de lening ook daarvoor te benutten. 

 

Het loopt nog niet echt hard met aanvragen in andere gemeenten. De 

terugbetalingsregeling is max. 10 jaar, met uitloop tot 30 jaar in uiterste 

uitzonderingsgevallen. Als de pot lig is, dan een verhoging via het college en de 

gemeenteraad worden gevraagd. Het is een lening, dus het geld komt ook weer terug door 

middel van aflossingen. Reeds duurzame woningen komen niet in aanmerking. Er worden 

twee verschillende rentepercentages genoemd. Dat komt voor uit de verordeningen van 

SVn. Het is niet duidelijk wat de achterliggende gedachte van de verschillen zijn. 

 

De Adviesraad zal positief advies geven met de vraag naar de rentepercentages en de 

extra aanbeveling om meer aandacht en focus voor toekomstbestendige woningen in de 

gemeente. Bijvoorbeeld door te communiceren over dat aspect i.r.t. de lening en te 

onderzoeken of er iemand beschikbaar kan zijn die adviezen kan geven voor aanpassingen. 

Zodat ook duurdere voorzieningen in de zorg worden voorkomen omdat mensen thuis 

kunnen blijven wonen. 

 

8. Bespreking jaarverslag 2020 De Inloop 

Niet besproken wegens tijdgebrek.  

 

9. Adviesaanvraag Regionaal Beleidskader maatschappelijke opvang Valleiregio 

Mondelinge toelichting door Nicole Lamers, beleidsadviseur Wmo van de 

gemeente Ede 

Er heeft grote uitstroom vanuit woonvoorzieningen naar ambulant wonen met begeleiding 

plaatsgevonden. Er wordt ingezet op het verblijf in opvang te verkorten naar zelfstandig 

wonen in de wijk in betaalbare woningen, of waar dat niet kan geclusterd wonen (woningen 

bij elkaar). 

Er is een Social pension in Ede, een gespecialiseerde voorziening. Mensen hebben baat bij 

een eigen ruimte zodat er minder groepsdynamiek is. In lijn met rijksbeleid worden 

zelfstandige woonunits gerealiseerd. Bij de doelgroep bij het Social pension is vaak sprake 

van multiproblemaktiek. Het gedrag van de doelgroep is niet altijd te veranderen.  

“Anders wonen” is een project waar mensen wat verder van buren kunnen wonen zodat d 

de overlast beperkt wordt. En de mensen daar op zichzelf kunnen zijn. Het is een heel 

kleine doelgroep in de regio, ongeveer 15 mensen. 

 

Deze doelgroep botst vaak met anderen in de samenleving. Het stellen van voorwaarden 

om op een plek te kunnen wonen is altijd maatwerk. Dat wordt met cliënten en mensen 



-4- 

 

van de gemeente in een persoonlijk plan van aanpak gemaakt. Daarbij is men gebonden 

aan allerlei wetgeving over zelfbeschikking. Voorwaarden die het wonen mogelijk maken, 

maar een inbreuk zijn op iemands rechten, bijvoorbeeld gedragsregulerende medicatie, 

moeten in lijn zijn met wetgeving. 

 

Het gesprek met buren en omwonenden vraagt veel energie. Het Social pension, de  wat 

lastigere doelgroep, zat al op het militaire terrein, voordat doorontwikkeling van 

huisvesting op het terrein tot ontwikkeling kwam. Dus nieuwe bewoners kenden het 

bestemmingsplan. 

 

In corona en wintertijd is er een noodopvang gerealiseerd, waarbij bewoners hebben 

meegedacht in beheersmaatregelen en hoe een kort lijntje bij overlast te houden. Er zit 

ook een groot stigma op deze mensen, wat maakt dat zij soms niet meer als individu 

worden gezien. 

 

De ‘verstopping’ in de Ggz is een feit. Twee jaar geleden is de toegang voor de opvang 

naar de gemeente geplaatst. Dat heeft de wachtlijst doen slinken. Er is regelmatig plek om 

iemand op te nemen. Als ze bij de opvang geschorst worden is er soms geen 

vervolgvoorziening Ggz beschikbaar en staan ze op straat. Hulpverlening zet dan in op hoe 

gedrag beheersbaar kan worden gemaakt zodat iemand toch kan blijven. Mensen zitten 

lang in de maatschappelijke opvang, omdat er weinig betaalbare huurwoningen zijn. 

Knelpunt is de krapte op de woningmarkt. Het is een aandachtspunt voor gemeenten om 

met projectontwikkelaars en zorginstellingen woningen vrij te houden zodat dit soort 

voorzieningen mogelijk zijn (via bijv. een publiek/privaatrechtelijke samenwerking).  

 

Ede heeft de centrumvoorziening. Elders in regio zijn meer opvanglocaties voor opvang en 

beschermd wonen. Alleen de meer moeilijke doelgroep zit in Ede. Afspraak is dat elke 

gemeente zelf een lokaal uitvoeringsplan maakt op preventie/bemoeizorg, 

schuldhulpverlening en het realiseren voldoende woningvoorraad. Dat plan wordt ook 

voorgelegd aan de Adviesraad Ede. Er is een brede inventarisatie bij alle gemeenten 

gedaan. Er kan ook een plan met actiepunten per gemeente worden gemaakt. Vertrekpunt 

is dat elke gemeente zijn verantwoordelijkheid neemt om de eigen inwoners op te vangen. 

En alleen regionaal in gezamenlijkheid optrekken bij stevige problematiek. 

 

De Adviesraad geeft in principe positief advies en ziet graag zijn opmerkingen opgenomen.  

Direct na de zomer wordt het advies voorgelegd. Graag deze maand eventuele aanvullende 

opmerkingen door geven aan de voorzitter.  

 

10. Brainstorm over het voorzieningenniveau in Scherpenzeel in combinatie met 

financiële ombuigingen in het sociaal domein (Wmo en Jeugd). Zie bijlage. 

De jaarcijfers zijn in een memo op een rij gezet. Voor jeugd is er een flink tekort van 5 ton 

opgetreden ten opzichte van de oorspronkelijke begroting. Ook bij de wmo zijn zorgen, 

vooral begeleidingszaken nemen toe, maar ook de aanvragen voor huishoudelijke hulp of 

woningaanpassing. De eigen bijdrage voor deze voorzieningen is erg laag en heeft de 

drempel voor aanvragen flink verlaagd.  
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De richting waarin gezocht wordt moet voor inwoners een goede oplossing zijn en financieel 

beheersbaar zijn. Gemeenten hebben flink tekort. Recentelijke ontwikkelingen rond de 

jeugdzorg geven wellicht ruimte. De gemeenten krijgen voor 2021 en 2022 extra 

incidentele middelen. Dat moet nog wel door het kabinet en Tweede Kamer besloten 

worden en is niet opgenomen in de toegestuurde memo. 

 

Het aantal aanvragen jeugdhulp neemt af t.o.v. eind 2019. Trajecten duren wel langer en 

er zijn incidentele hoge uitgaven. Het is lastig om te zeggen of bepaalde interventies ook 

tot minder kosten leiden.  

Er liggen inhoudelijke keuzes voor: Wat voor een gemeente wil je zijn, welk 

voorzieningenniveau houd je in stand. Doe je alleen wat wettelijk nodig is of wil je meer 

bieden en valt niemand tussen wal en schip? 

 

Voor het geheel geldt dat er wettelijke kaders zijn waar je je aan te houden hebt. 

Opgemerkt wordt dat bepaalde voorgestelde ombuigingen in de Wmo wettelijk niet zijn 

toegestaan. Bij andere hulpvragen is het een kwestie van uitonderhandelen. Dit vraagt 

ervaren Wmo-medewerkers. Een eerste contact is erg belangrijk voor een goede inzet. 

Ook het onderhandelen over de juiste inzet van uren met zorgaanbieders vraagt 

deskundige en stevige Wmo-medewerkers bij de gemeente. Op dit moment signaleert de 

Adviesraad in contacten met inwoners dat er veel personeelswisselingen zijn.  

Als de gemeente evaluaties wil uitvoeren, dan moet daarvoor ook voldoende personeel 

zijn. Een tendens is dat aanbieders hun personeel willen wegzetten, dus als gemeente 

moet je daar bovenop zitten.  

 

Het inzetten van het sociaal netwerk is mooi, maar helaas niet altijd afdwingbaar. Bij het 

verlagen van het maximum aantal kilometers voor taxivervoer haal je geen bezuiniging, 

omdat bijna niemand het maximum haalt. Tis ook de vraag of je een scootmobiel als 

algemeen gebruikelijke voorziening kunt aanmerken, zoals nu in de plannen is 

gesuggereerd.  

 

De Adviesraad voelt ook een spagaat. Als we moeten adviseren over besparingen, kwaliteit 

en type van medewerkers zullen wij inzicht moeten krijgen in wat kan en niet kan, wat 

wenselijk en niet wenselijk is.  

 

Rond inkoopprocedures en samenwerking gaan we ervan uit dat de gemeente zijn zaken 

op orde heeft. Als Adviesraad kunnen we benadrukken hoe belangrijk dat is. Ook weet de 

gemeente dat er deskundig personeel nodig is. Rond inkoop jeugd wordt met zeven 

gemeenten samengewerkt. Bij inkoop is het gesprek gericht op ombuigingen en om met 

minder partijen tot betere afspraken te komen (via een nieuwe inkoopstrategie). Voor de 

Wmo wordt veel met Barneveld samengewerkt. 

 

Maar hoe kunnen wij in onze rol meedenken en slimmer adviseren. Mogelijk is het wenselijk 

dat er binnen de Adviesraad iemand is die zich met financiën bezighoudt en die vanuit de 

Adviesraad rol meer als gesprekspartner aanwezig kan zijn.  

 

Vanuit Jeugd is de zorg gevraagd aan de fysieke adviestafel gesproken over ombuigingen. 
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Vanuit wmo is dat niet duidelijk. Mogelijke kunnen partners als scholen en andere partijen 

meedenken in ombuigingen en voorkomen van duurdere aanvragen en kunt eerder en 

betere zorg leveren. 

 

In september zal de Adviesraad graag met de gemeenteraad in gesprek gaan over 

ombuigingen. Bij voorkeur ‘live’, omdat het gebruik van Teams zijn beperkingen heeft.  

 

11. Rondvraag 

Geen opmerkingen voor de rondvraag. 

 

12. Sluiting 

De volgende vergadering van de Adviesraad is op donderdag 16 september 2021 om 9.30 

uur. 


