
GEMEENTE SCHERPENZEEL 

Verslag van de bijeenkomst met de Adviesraad Sociaal Domein, gehouden op 17 maart 2022 

via Microsoft Teams. 

 

Aanwezig: de heer L. Thompson, voorzitter 

  de heer T. Hommersom 

  mevrouw E. Bank 

mevrouw E. Wagensveld 

de heer A. Haaksma 

de heer R. Tiesing 

de heer W. Buitenhuis, ambtelijk secretaris 

mevrouw T. Bloem, beleidsmedewerker Sociaal Domein 

 

Afwezig: mevrouw C. Legemaat  

mevrouw H. Leusink, secretaris 

 

1. Opening en welkom  

De voorzitter sluit later fysiek aan bij de vergadering. De vergadering wordt geopend en de 

aanwezigen worden welkom geheten.  

2. Mededelingen 

Nieuwe Ambtelijk secretaris van de ASD.  

De huidige ambtelijk secretaris hoopt per 1 april 2022 met pensioen te gaan. Mevrouw Bloem 

is de nieuwe ambtelijk secretaris van de Adviesraad. Zij stelt zich voor.  

3. Adviesaanvraag Uitvoeringsregels gebruikelijke hulp Wmo en Jeugdhulp 

2022 

Tijdens de vorige vergadering van de Adviesraad zijn de uitvoeringsregels Jeugdhulp 

besproken. Deze regels zijn gecompleteerd met de uitvoeringsregels voor de Wmo. Hiervoor 

is een adviesvraag ingediend.  

 

Ten opzichte van de vorige Beleidsregels is niet veel gewijzigd. Met name op het gebied van 

‘Overbelasting’ zijn een aantal wijzigingen. Hierin wordt aangegeven dat specifiek moet 

worden gekeken wanneer er in een huishouden mantelzorgers zijn tussen de 18 en 23 jaar.  

Bij overbelasting wordt ook altijd een gesprek aangereikt met Maatschappelijk Werk om te 

kijken op welke wijze er sprake is van overbelasting. Een indicatie voor ondersteuning, 

wanneer er sprake is van overbelasting, wordt in eerste instantie voor maximaal 3 maanden 

afgegeven, omdat mag worden verwacht dat door herverdeling van de taken binnen de 

leefeenheid de overbelasting zal verdwijnen.  

 

De toevoegingen aan de beleidsregels zijn mooi. Het gaat over gebruikelijke zorg die mensen 

bieden aan elkaar. Helaas wordt hulp vaak te laat ingeschakeld. Het eerste gesprek dat met 

deze mensen plaatsvindt is erg belangrijk. Volgens dit document kan pas een beroep op 

zorg worden gedaan wanneer er al sprake is van overbelasting. Geprobeerd wordt om met 

alle voorzieningen (zoals Maatschappelijk Werk, dementieconsulent etc.) binnen 

Scherpenzeel die voorhanden zijn te voorkomen dat het zover komt dat mensen overbelast 
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raken en dit tijdig te signaleren. Van mensen mag ook worden verwacht dat men alles in 

het werk stelt om zelf een oplossing te bedenken.  

 

Het is wellicht goed dat deze beleidsregels binnen het netwerk van organisaties in 

Scherpenzeel wordt uitgezet.   

 

De Adviesraad zal een positief advies uitbrengen. 

4. Verslag Adviesraad van 17 februari 2022 

Bij agendapunt 10 staat dat een korte doelstelling van de vergadering zal worden opgesteld. 

Dit moet worden: een korte doelstelling van de Adviesraad zal worden opgesteld.  

 

Het verslag wordt gewijzigd vastgesteld.  

5. Actiepuntenlijst van 17 februari 2022 

 

Punt 6: Donatie 

In samenwerking met de aanbieder wordt gekeken hoe mensen gezonder en vitaler te 

krijgen. Dit gebeurt onder de noemer ‘Sport voor iedereen’. Sport voor Iedereen begeleidt 

inwoners naar een gezonde leefstijl en geeft tegelijkertijd een podium aan sportclubs in de 

gemeente. Dit gebeurt door het bieden van de mogelijkheid om gratis verschillende sporten 

uit te proberen via een sport strippenkaart. Per kwartaal wordt een specifieke doelgroep 

bereikt. Op 30 maart staat de aftrap voor de doelgroep jeugd op het programma, voor de 

jonge jeugd in de Breehoek en voor de jongeren in de kantine van de voetbalvereniging 

Valleivogels. En op 12 mei vindt de aftrap plaats voor de doelgroep 55+. De andere 

doelgroepen waar nu aan gedacht wordt, zijn kwetsbare doelgroepen / doelgroepen die een 

extra zetje nodig hebben om deel te nemen aan activiteiten en die eenzaamheid en 

isolement ervaren. En volwassenen in zijn algemeenheid. 

 

De communicatie hieromtrent vindt plaats via flyers. Deze zullen o.a. op de scholen worden 

verspreid. Ook zal hierover een artikel in de Scherpenzeelse Krant worden geplaatst.  

Gevraagd wordt of er feedback kan plaatsvinden. Het is interessant om te weten hoeveel 

mensen hieraan deelnemen. Hierover wordt nog verder nagedacht. 

 

Punt 12 – Valleihopper 

Gevraagd wordt of iemand namens de Adviesraad is vertegenwoordigd in het reizigerspanel 

van de Valleihopper. Namens de Adviesraad neemt niemand deel aan dit reizigerspanel. Een 

oud lid van de Adviesraad nam altijd deel aan dit reizigerspanel. Dit wordt verder uitgezocht. 

 

De actiepuntenlijst wordt verder doorgenomen en gewijzigd vastgesteld. 

6. Geactualiseerde termijnkalender 

De termijnkalender wordt ongewijzigd vastgesteld. 

7. Terugkoppeling gezamenlijk overleg met de Adviesraad van Woudenberg 

Een aantal leden van de Adviesraad heeft deelgenomen aan de bijeenkomst Regionale 

Adviesraden Sociaal Domein. Bij deze bijeenkomst waren de Adviesraden van Woudenberg,  
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Baarn en Scherpenzeel aanwezig. Deze bijeenkomst was met name gericht op 

kennismaking. Wat opviel was dat de Adviesraad van Scherpenzeel anders was  

georganiseerd dan de andere adviesraden. Deze adviesraden functioneren meer als 

zelfstandige organisaties. Ook werken zij met een extern ingehuurde secretaris. De 

werkwijze in Scherpenzeel werkt goed. De andere adviesraden vinden zich onafhankelijker 

dan de adviesraad van Scherpenzeel, omdat bij hen een linking pin ontbreekt. In 

Scherpenzeel wordt dit juist als meerwaarde gezien. De adviesraad wordt vaak eerder bij 

het proces betrokken.  

 

Afgesproken is dat dit regionale overleg jaarlijks zal plaatsvinden. Scherpenzeel zal hiervoor 

ook worden uitgenodigd. 

8. Website van de Adviesraad – stand van zaken en hoe brengen we de 

Adviesraad beter onder de aandacht. 

De afgelopen periode is er veel gebeurd met betrekking tot de website.  

 

Website 

De website is bijgewerkt. De tegel doelstelling zal worden herschreven. De doelstelling staat 

beschreven in de verordening. De aandachtsvelden zijn nog niet helemaal bijgewerkt. De 

voorzitter zal het vastgestelde jaarplan doorsturen zodat deze aandachtsvelden op de 

website kunnen worden bijgewerkt.  

 

Emailadres 

Het emailadres werkt goed. Dit zal in de komende periode verder worden getest. Verder zal 

worden gekeken of alle leden toegang tot het algemene emailadres moeten krijgen.  

 

Onedrive 

De oude mappenstructuur is in een archief geplaatst. Het idee is om de vergaderstukken 

van het DB en de Adviesraad te plaatsen in aparte mappen op Onedrive die voor alle leden 

toegankelijk is. De vergaderstukken hoeven dan niet meer per email te worden verspreid. 

9. Rondvraag en sluiting 

 

Rondvraag 

Het onderwerp aanpak laaggeletterdheid heeft een aantal keren op de agenda van de 

Adviesraad gestaan. Besloten is om een taalhuis op te richten ten behoeve van het 

versterken van het taal- en rekenniveau van laaggeletterden. Met de oprichting van een 

Taalhuis kan meer maatwerk worden geboden aan mensen die laaggeletterd zijn en hun 

taal- of rekenniveau of hun digitale vaardigheden willen verbeteren.  

 

In het toegestuurde document staat aangegeven dat een persoon zelf beslist of hij/zij wil 

participeren in een traject. Sommige mensen hebben een verplichting vanuit de 

Participatiewet en krijgen hier een beschikking over. Op het moment dat hiervoor een 

beschikking is, moet men zich hieraan houden. Het staat mensen dus niet altijd vrij om te 

kiezen of men wil participeren of niet. Dit zal worden teruggekoppeld. 
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De ambtelijk secretaris bedankt de leden van de Adviesraad voor de fijne samenwerking. 

De voorzitter bedankt de ambtelijk secretaris voor zijn inzet.  

 

 

 

De volgende vergadering van de Adviesraad is op donderdag 21 april 2022 om 10.00 

uur. Deze vergadering zal fysiek plaatsvinden in de vergaderruimte van de Buitendienst, ’t 

Zwarte Land 25. 

 

 

 


