
GEMEENTE SCHERPENZEEL 

Verslag van de bijeenkomst met de Adviesraad Sociaal Domein, gehouden op 16 juni 2022 

in de vergaderruimte van de Buitendienst. 

 

Aanwezig: de heer L. Thompson, voorzitter 

  mevrouw H. Leusink, secretaris  

  mevrouw E. Wagensveld 

de heer A. Haaksma 

mevrouw C. Legemaat 

de heer T. Hommersom 

mevrouw T. Bloem, ambtelijk secretaris 

 

Afwezig: de heer R. Tiesing  

mevrouw E. Bank  

 

 

1. Opening en welkom  

De voorzitter heet de aanwezigen welkom. 

 

2. Mededelingen 

Er zijn geen mededelingen. 

 

3.  Verslag Adviesraad van 19 mei 2022 

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

4.  Actiepuntenlijst van 19 mei 2022 

De actiepuntenlijst wordt doorgenomen en gewijzigd vastgesteld. 

 

5.  PIA/AVG Sociaal Domein 

De Functionaris Gegevensbescherming is bij de vergadering aanwezig om het jaarverslag  

Functionaris Gegevensbescherming 2021 en de rapportages PIA toe te lichten.  

 

Medewerkers van de gemeente ontvangen wekelijks een bericht met betrekking tot privacy 

of security. Dit zijn vragen die actief moeten worden beantwoord. Hierdoor worden zij 

getriggerd om wekelijks met dit onderwerp bezig te zijn. Eens per maand wordt uitgebreid 

stilgestaan bij een actueel onderwerp. 

 

Tegenwoordig vindt veel communicatie plaats via Whatsapp. Vraag is of hier binnen de 

gemeente Scherpenzeel op gemanaged wordt. Een aantal jaar geleden is afgesproken dat 

het niet de bedoeling is dat inhoudelijke berichten via Whatsapp worden verstuurd.  

 

Medewerkers worden meerdere keren per jaar opgeroepen aandacht te besteden aan de 

mailboxen. Belangrijk is dat e-mail dat is afgehandeld definitief uit de mailboxen worden 

verwijderd. 

 

Er wordt gebruik gemaakt van een externe Privacy Officer. Vraag is wat de rol is van deze 

persoon. De FG mag niet alle taken zelf uitvoeren. Daarom is een externe Privacy Officer 

noodzakelijk. 
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De procesbeschrijvingen zijn nog niet gereed. Een van de oorzaken hiervan zijn de vele 

personele wisselingen binnen het Sociale Domein. Het team is nu redelijk op sterkte en dit 

zal op korte termijn worden opgepakt.  

 

Het document Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening is nog niet door de Adviesraad 

ontvangen. Het PIA is wel uitgevoerd, maar er zijn een aantal zaken die moeten worden 

uitgezocht. Ook is nog niet duidelijk hoe de dienstverlening vanuit Barneveld vorm gaat 

krijgen.  

 

In het jaarverslag is opgenomen dat er binnen Knooppunt FoodValley knelpunten waren op 

het gebied van Jeugdhulp en Onderwijs. Deze knelpunten zijn inmiddels opgelost. De 

verwerkersovereenkomst is gereed en moet nog worden ondertekend. 

 

De onderwerpen werkbeschrijvingen en de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening worden 

op de Lange Termijnagenda geplaatst.  

 

6.  Bijpraten Sociaal Domein 

Het afdelingshoofd Sociaal Domein is aanwezig om de leden van de Adviesraad bij te praten 

over actuele ontwikkelingen binnen het Sociaal Domein. 

 

De afgelopen periode is er veel verloop geweest van collega’s binnen het team beleid. 

Inmiddels zijn er vaste collega’s gekomen en is de situatie gestabiliseerd. Er wordt gewerkt 

aan een aantal ontwikkelingen binnen het Sociaal Domein: 

 

- het bestuursakkoord: hier is op dit moment nog niet veel over bekend; 

- bestuurlijke opdracht stand van zaken voortgang transformatie Sociaal Domein: door 

omstandigheden stond dit op een lager pitje. Er wordt nu gewerkt aan het in beeld 

brengen van de stand van zaken omtrent de transformatie. Dit moet leiden tot een 

visie op de transformatie. Tevens wordt een visie op welzijnsbeleid ontwikkeld. Hier 

is een start mee gemaakt door een bijeenkomst te organiseren met maatschappelijke 

instellingen. Tijdens deze bijeenkomst is gekeken waar we op dit moment staan op 

het gebied van welzijn en hoe het gaat met de samenwerking. Conclusie van deze 

bijeenkomst is dat er veel gebeurt op het gebied van welzijn, maar dat de coördinatie 

en regie ontbreekt. Het doel van de visie op welzijn is om hier meer samenhang in 

aan te brengen.  

- Ontwikkelen van een beleidskader Sociaal Domein: het huidige beleidskader loopt dit 

jaar af. Er moet een nieuw beleidskader worden ontwikkeld. De basis hiervoor is de 

visie op welzijn en de visie op de transformatie.  

 

Het welzijnswerk is onder gebracht in Barneveld. Vraag is in hoeverre de gemeente 

Scherpenzeel hier regie op heeft. Geantwoord wordt dat er een subsidierelatie is. Dit 

betekent dat bij de jaarlijkse vaststelling van de subsidie vanuit visie en Sociaal Domein 

opdracht wordt gegeven aan Welzijn Barneveld en SWO waarin de verwachtingen worden 

uitgesproken. In de praktijk is gebleken dat er weinig regie is geweest. De ontwikkeling van 

de visie is om als gemeente hier beter de rol in te nemen. 

 

De afgelopen jaren zijn er wachtlijsten geweest bij het Sociaal Team. Vraag is wat de huidige 

stand van zaken is omtrent deze wachtlijsten.  
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Momenteel zijn er geen wachtlijsten. De personele bezetting bij Participatie en de Wmo is 

op orde. Bij Jeugd wordt nog geworsteld met de bezetting. Het is moeilijk om goed 

gekwalificeerd personeel te vinden. 

 

Ook wordt er onderzoek gedaan naar wat nodig is om het Sociaal Domein goed uit te voeren 

vanuit de gedachte van een zelfstandig Scherpenzeel. De afgelopen periode is gebleken dat 

aan veel zaken niet wordt toegekomen, met name op het gebied van kwaliteitsontwikkeling. 

Dit onderzoek moet leiden tot een rapportage waarin staat wat er nodig is om de uitvoering 

van het Sociaal Domein goed te kunnen doen. 

 

Bij andere gemeenten gebeurt het vaker dat de Adviesraad wordt betrokken bij de 

klanttevredenheidsonderzoeken. Wellicht is het een idee dat de Adviesraad een volgende 

keer wordt betrokken bij de klanttevredenheidsonderzoeken. 

 

7. Jaarplan de Inloop 

De Adviesraad heeft het jaarplan van De Inloop ontvangen. Naar aanleiding van dit 

document zijn er meerdere vragen bij de leden van de Adviesraad. Afgesproken wordt dat 

dit onderwerp in de vergadering van november in aanwezigheid van een beleidsmedewerker 

nader wordt besproken.  

 

8.  Werving nieuwe leden, vraag en antwoord 

Er is een opzet in concept gemaakt met vragen en antwoorden. Het stuk wordt verder 

verfijnd en zal indien gereed worden gepubliceerd in de lokale media.  

 

9.  Uitnodigen van externe partijen 

Er zal nog nader gekeken worden welke partijen moeten worden uitgenodigd. De uitnodiging 

zal naar de betreffende partijen worden gemaild. De uitnodiging zal ook op de website 

worden geplaatst. Ieder lid zal per aandachtspunt een en ander voorbereiden. 

 

10. Voorbereiding overleg wethouder op 6 oktober 2022 

Aansluitend aan de vergadering van september zal een voorbereidingsoverleg plaatsvinden 

voor het overleg met de wethouder. 
 

11.  Geactualiseerde termijnkalender 

De punten van september worden doorgeschoven naar de vergadering van oktober. De 

termijnkalender zal worden aangepast en wordt de volgende vergadering besproken. 

 

12.  Rondvraag en sluiting 
 

Rondvraag 

Geen opmerkingen. 

 

Sluiting 

De volgende vergadering van de Adviesraad is op donderdag 15 september om 10.00 

uur. Deze vergadering zal fysiek plaatsvinden in de vergaderruimte van de Buitendienst,  

’t Zwarte Land 25. 


