
GEMEENTE SCHERPENZEEL 

 

Verslag van de bijeenkomst met de Adviesraad Sociaal Domein, gehouden op 27 januari 

2022 via Microsoft Teams. 

 

Aanwezig: de heer G. van Weelden, voorzitter  

mevrouw H. Leusink, secretaris 

de heer L. Thompson 

  mevrouw E. Bank 

  mevrouw C. Legemaat 

mevrouw E. Wagensveld 

de heer A. Haaksma 

de heer R. Tiesing 

mevrouw E. Bank 

de heer W. Buitenhuis, ambtelijk secretaris 

mevrouw T. van Bremen, beleidsmedewerker gemeente Scherpenzeel 

mevrouw J. Timmerman, notulist gemeente Scherpenzeel 

 

Afwezig: de heer T. Hommersom  

 

 

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

 

2. Beschrijving van het proces van een aanvraag woonurgentie 
Er is een vraag binnengekomen met betrekking tot het proces van een aanvraag voor 

woonurgentie en specifiek spoedeisende situaties. De vraag is wat de tijdsduur is van dit 

proces. Dit is in principe 8 weken, daarbij moet in acht worden genomen dat een termijn 

wordt opgeschort, als er aanvullende informatie van de aanvrager gevraagd wordt. De 

tijdsduur van het proces is voor het grootste deel afhankelijk van de tijd van aanlevering 

van de benodigde informatie door aanvrager. Afhankelijk van de situatie kan het daarbij 

gaan om een opschorting van een paar weken tot een paar maanden. 

 

De tijd die vervolgens zit tussen toekenning van urgentie en toewijzing van een woning is 

afhankelijk van de tijd die het duurt tot een woning vrijkomt. En dat is in deze tijd een 

uitdaging; woningen zijn schaars. Snellere doorstroming is de enige mogelijkheid om die 

tijd te verkorten. Woonstede en Gemeente zetten zich in om doorstroming te bevorderen.  

 

Gevraagd wordt of mensen worden begeleid of gestimuleerd om een volledige aanvraag in 

te dienen zodat op een later tijdstip niet alsnog informatie moet worden ingediend. 

Aangegeven wordt dat aan de voorkant hierin zeker verbeteringen mogelijk zijn en dat 

hiernaar zal worden gekeken.  

 

Vaak bestaat er onduidelijkheid over de te volgen procedure wanneer er sprake is van 

urgentie. Het is erg belangrijk dat er een goede voorlichting met betrekking tot urgentie  



-2- 

 

komt. Samen met SWO en Welzijn Scherpenzeel zal hier meer aandacht aan worden 

besteed. Ook kan de gemeente een meer actieve rol spelen door bijv. 18-jarigen aan te 

schrijven en aan te sporen om zich al vroeg in te laten schrijven bij Woonstede. Op de 

website van de gemeente Scherpenzeel staat wel een checklist voor 18-jarigen, maar niet 

iedereen zal dit kunnen vinden. Het is goed dat de gemeente hier een actievere rol in speelt. 

Met de afdeling communicatie is hier al contact over geweest. Het is de bedoeling dat 

jongeren die 18 jaar worden een kaart ontvangen waarin dit onderwerp zal worden 

opgenomen. Het is nog niet duidelijk wat hiervan de status is, maar zal verder worden 

uitgezocht. Ook wordt opgemerkt dat het goed is dat voor het aanvragen van een urgentie 

via de website een stappenmenu moet worden doorlopen. Op het moment wanneer alle 

stappen zijn doorlopen, wordt dan ook direct duidelijk of men wel of niet in aanmerking 

komt voor urgentie. Wellicht is het goed dat dit aan de voorkant kan worden opgevangen. 

Ook dit zal worden uitgezocht. 

 

Gevraagd wordt in hoeverre de gemeente bezig is met het zoeken naar alternatieve 

oplossingen, zoals bijv. het plaatsen van wooncontainers? Geantwoord wordt dat hiervoor 

nog geen concrete plannen zijn. Men is wel bezig met het realiseren van een beperkt aantal 

flexwoningen. Een gedeelte hiervan is bedoeld voor statushouders. In het buitengebied 

staan vaak grote boerderijen waar niet veel mensen wonen. Wellicht is het een mogelijkheid 

om in het buitengebied tijdelijke woningen te realiseren. Vanuit het Rijk wordt het wel steeds 

makkelijker gemaakt om flexwoningen te realiseren. Dit punt zal verder worden uitgezocht.  

 

De Adviesraad heeft een brief naar de gemeente gestuurd met betrekking tot 

kangoeroewoningen en aangrenzende andere oplossingen. In het verleden is hier dikwijls 

tijdens de vergaderingen van de Adviesraad over gesproken. Diverse aanvragen hiervoor 

zijn afgewezen. Diverse zorgwoningen zijn wel geplaatst. Tijdens dit proces werd vaak 

duidelijk dat er vooraf weinig regels waren. Indien er regels liggen, kan een aanvraag 

makkelijker en sneller worden afgehandeld. Twee actiepunten zijn bij de gemeente 

neergelegd. Intern is nagevraagd wat de achtergrond is van deze vragen. Aangegeven wordt 

dat de gemeente hiermee aan de slag gaat. De gemeente komt hier bij de Adviesraad op 

terug. 

 

3. Mededelingen 

Kaderbrief Valleihopper 
Ieder jaar ontvangt de gemeente een Kaderbrief van de Valleihopper. Op dit moment 

verandert er niets in het Wmo-vervoer. In de loop van 2022 treedt de provincie Gelderland 

terug in de exploitatie van de Valleihopper. Dit kan gevolgen hebben voor het Wmo-vervoer. 

Hierover zal dit voorjaar een discussie op gang komen. Om dit te blijven volgen, zal dit punt 

worden toegevoegd aan de actiepuntenlijst. Gemeld wordt dat een oud-lid van de Adviesraad 

zitting heeft in het reizigerspanel van de Valleihopper. ‘Gebruik haar kennis’ is het advies 

ter vergadering als nieuwe plannen ter tafel komen. 
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Overzicht namen en taken beleidsmedewerkers Sociaal Domein 
De leden van de Adviesraad hebben ter kennisname een overzicht ontvangen. Afgesproken 

wordt dat later dit jaar een nieuwe lijst wordt rondgestuurd. 

 

4. Verslag Adviesraad van 16 december 2021 
Naar aanleiding van: 

Pagina 4, agendapunt 11: De volgende zin is opgenomen in het verslag: 

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

bijstand mogelijk. Wat betreft het eigen risico is dit juist. 

 

Het is niet geheel duidelijk wat het verband is. 

Uitgelegd wordt dat er een eigen bijdrage is voor medicijnen en er is een eigen bijdrage die 

is gekoppeld aan de zorgverzekering. Voor beide zaken is geen bijzondere bijstand mogelijk, 

zo was bedoeld in het verslag.  

Het andere probleem was dat mensen een ander medicijn krijgen voorgeschreven die  niet 

worden vergoed en daarmee ook niet onder de eigen bijdrage vallen. Hierdoor hebben 

mensen extra kosten voor de medicijnen. Dit is een opeenstapeling van kosten. De oproep 

van de Adviesraad was om voor deze specifieke gevallen speciale aandacht te hebben. 

Aangevuld wordt dat de gemeente voor wat betreft het eigen risico een speciale regeling 

getroffen heeft. Indien men op het minimale inkomen zit, kan men geld terugkrijgen van de 

gemeente. Dit is maximaal € 220,00 op jaarbasis. Dit betreft uitsluitend het eigen risico en 

niet de extra kosten voor medicijnen. 

 

5. Actiepuntenlijst van 16 december 2021 
Zie de bijlage voor de geactualiseerde actiepuntenlijst. Deze maakt onderdeel uit van het 

verslag. 

 

6. Geactualiseerde termijnkalender 
De termijnkalender wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

7. Bespreken van het Jaarplan ASD voor 2022 
Een jaarplan voor 2022 is opgesteld. In dit document zijn een aantal activiteiten en doelen 

opgesomd. Het is de bedoeling om deze punten onder de leden te verdelen. Aan de leden 

wordt gevraagd door te geven aan welk punt men wil worden verbonden. In de DB-

vergadering zal een verdeling worden gemaakt en tijdens de volgende vergadering van de 

Adviesraad zal dit nader worden besproken. Eventuele opmerkingen kunnen per mail worden 

doorgestuurd naar de voorzitter. 

 

Momenteel is het zo geregeld dat de adviezen worden geschreven door de voorzitter. 

Voorgesteld wordt dat de leden die zich bezighouden met een bepaald onderwerp de  
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adviezen over het betreffende onderwerp schrijven, zodat dit niet allemaal op de schouders 

van de voorzitter terechtkomt. 

 

Nadat het concept is vastgesteld, zal deze worden gepubliceerd op de website. Voorafgaand 

hieraan zal dit jaarplan ter kennisname naar het college worden gestuurd. 

 

8. Stand van zaken beheersmaatregelen Wmo en Jeugdhulp 
Van de Wmo is ter vergadering geen actuele informatie bekend. Met betrekking tot 

Jeugdhulp wordt aangegeven dat de uitgaven voor Jeugd blijven stijgen. Dit komt met name 

door het Corona-effect op de GGZ. Tevens zitten een aantal kinderen in langdurige 

verblijfssituaties. Dit zijn dure trajecten. De 20 duurste casussen zijn geanalyseerd. Er vindt 

actieve regie plaats op deze casussen. Met name bij GGZ-trajecten is gebleken dat er niet 

altijd concrete doelen zijn gesteld. Dit is een doel voor de komende tijd, zodat gevolgd kan 

worden of de doelen resultaat hebben behaald. De scheidslijn passend onderwijs en 

jeugdhulp geeft ook vaak onduidelijkheid. Dit komt steeds frequenter voor. Verder is men 

bezig geweest een dashboard te maken om maandelijks te kunnen bezien wat de 

ontwikkelingen zijn. Ook zal meer aan preventie worden gedaan. Hiervoor zal een ambulant 

hulpverlener één dagdeel in de week aanwezig zijn op de basisscholen. 

Op dit moment gebeurt het te weinig dat organisaties worden aangesproken op het niet 

behalen van de doelstellingen. Hieraan zouden eigenlijk consequenties moeten worden 

verbonden. Het is sowieso moeilijk om de aanbieders te volgen. Opgemerkt wordt dat het 

goed is om de einddatum niet te ver vooruit te plannen, zodat men verplicht is om vroegtijdig 

te kunnen evalueren. Belangrijk is dat bij gemeenten dit soort zaken in de contracten en de 

aanbesteding goed geregeld zijn. Dit is in het verleden weinig gebeurd.  

 

Het is verplicht dat binnen 6 weken een behandelplan voor de GGZ voorligt. Hier wordt niet 

altijd aan voldaan. Vraag is hoeveel verantwoordelijkheid hierin ligt bij de GGZ-organisaties. 

Dit zal nader worden uitgezocht. 

Actie door: ambtelijk secretaris. 

 

9. Beheer en communicatie website 
Er vindt een overleg plaats met de webmaster van de gemeente. Het is belangrijk dat de 

Adviesraad beter zichtbaar is. Hiertoe zal na iedere vergadering een overzicht van de 

belangrijkste punten die zijn besproken op de website worden geplaatst. Opgemerkt wordt 

dat de vergaderingen van de Adviesraad openbaar zijn. Het is belangrijk dat dit in de 

communicatie wordt meegenomen. 

 

10. Reactie Hagro Scherpenzeel op besmettelijke ziekte en de 

kosten/vergoeding voor medicijnen 
Zie hiervoor agendapunt 4. 
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11. Afscheid van onze voorzitter 
De voorzitter neemt vandaag afscheid van de Adviesraad Sociaal Domein. Diverse leden 

spreken de voorzitter toe en bedanken hem voor zijn inzet. De voorzitter bedankt de leden 

van de Adviesraad voor de fijne samenwerking. 

 

12. Rondvraag en sluiting 
Op dit moment ontbreekt een logo voor de Adviesraad. Ter vergadering wordt het nieuwe 

logo vastgesteld.   

 

De volgende vergadering van de Adviesraad is op donderdag 17 februari 2022. Afhankelijk 

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

plaatsvinden.  

 


