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1. Opening en welkom  

De voorzitter (mevr. H. Leusink) heet de aanwezigen welkom. 

 

2. Mededelingen 

Er zijn geen mededelingen.  

 

3.  Verslag Adviesraad van 15 september 2022 

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

4.  Actiepuntenlijst 

De actiepuntenlijst wordt doorgenomen en gewijzigd vastgesteld.  

 

5.  Proces woonurgentie 

Vanuit de Adviesraad is de vraag gekomen of de gemeente wel de juiste woningen bouwt. 

Er bestaat verwarring omtrent de term woonurgentie. Met deze term wordt bedoeld dat men 

woonurgentie kan aanvragen als men met spoed op zoek is naar een andere woning. Er 

moet een acute situatie zijn. Dit wordt opgepakt door een onafhankelijk bureau. Vervolgens 

bemiddelt Woonstede. Momenteel is er geen wachtlijst. Per jaar zijn er ongeveer 10 

urgentie-aanvragen. Niet alle aanvragen worden gehonoreerd. Per jaar worden ongeveer 3 

tot 4 aanvragen toegewezen.  

 

De vraag was of er voldoende woningen zijn voor alle doelgroepen die betaalbaar zijn. Dit 

is een moeizaam proces, maar dit heeft zeker de aandacht. Uit onderzoek is gebleken dat 

in Scherpenzeel met name behoefte is aan goedkope en duurdere huur- en koopwoningen. 

Er zijn voldoende eengezinswoningen. De woonvisie die ligt, is achterhaald. Deze wordt 

volgend jaar geüpdatet. Ook zullen volgend jaar nieuwe regels omtrent mantelzorgwoningen 

worden opgesteld.  
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Vraag is hoe de visie is op kangoeroewoningen. Hier is momenteel nog geen visie op. Ook 

deze wordt volgend jaar opgesteld.  

 

6.  Bijzondere regeling vergoeding zwemles 

Er is een vraag gesteld over de vergoeding van kosten voor o.a. zwemles voor minima. Over 

het algemeen wordt gezien dat levensonderhoud steeds duurder wordt en dat minima 

hierdoor niet meer uitkomen. Op dit moment kunnen mensen helaas nog geen beroep doen 

op bedragen die aansluiten op de veranderde realiteit. De gemeente gaat hiermee wel aan 

de slag. In het eerste kwartaal van 2023 wordt een minima effectrapportage uitgevoerd 

door een externe partij. Die gaat kijken wat de kosten zijn en welke budgetten hierbij horen. 

Kunnen mensen wel rondkomen met het inkomen wat men heeft en waar zou de gemeente 

het beleid op moeten aanpassen. Vraag aan de ASD is welke producten/regelingen niet meer 

aansluiten op met de huidige marktwerking. Verzocht wordt signalen hieromtrent door te 

geven aan de ambtelijk secretaris zodat dit kan worden meegenomen in de rapportage. 

 

Energietoeslag 

Vraag is hoe het in Scherpenzeel is gesteld met de verstrekking van de energietoeslag. In 

Scherpenzeel wordt het goed benut. Er is al een grote groep bereikt. Waarschijnlijk is nog 

niet iedereen van de oudere doelgroep bereikt. Dan gaat het met name om ouderen die een 

klein pensioen ontvangen en menen daarom niet in aanmerking te komen voor de 

energietoeslag. Mensen die een bijstandsuitkering ontvangen, hebben de eerste betaling 

reeds ontvangen. De tweede betaling volgt binnenkort. Vraag is of het technisch mogelijk is 

dat de bedragen maandelijks worden uitgekeerd. Dit is helaas niet mogelijk omdat het dan 

een periodieke betaling wordt. Dit kan voor problemen zorgen met de belasting.  

 

Vraag is waarom mensen geen ontvangstbevestiging ontvangen wanneer men een aanvraag 

heeft ingediend. Dit is niet bekend en zal worden uitgezocht.  

 

7.  Ontwikkeling organisatie Sociaal Domein 

De afgelopen jaren is er veel aandacht gegaan naar de herindelingsdiscussie. Hierdoor is er 

veel personeelsverloop geweest. Er is weinig energie gestoken in de ontwikkeling van de 

taken die spelen op het Sociaal Domein. Er is veel werk in te halen.   

Er is onderzoek gedaan naar hoe het staat met de uitvoering van het Sociaal Domein. 

Kwaliteit, continuïteit en kosten staan hierbij centraal. Hierbij is gekeken vanuit het 

perspectief van wat is nodig om de taken binnen het Sociaal Domein goed uit te voeren. 

Hier is een kritisch rapport uitgekomen. Dit rapport is gedeeld met de gemeenteraad. Het 

verzoek vanuit de gemeenteraad is om op korte termijn de knelpunten binnen het Sociaal 

Domein aan te pakken. Hieraan gekoppeld moet worden uitgezocht of de gemeente dit 

zelfstandig kan of dat een samenwerking hiervoor zal moeten worden aangegaan.  

 

Binnen de gemeente vindt een organisatiewijziging plaats. De drie afdelingshoofden worden 

vervangen door vijf teamleiders die de organisatie aansturen. De werving voor deze 

teamleiders loopt momenteel.  
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8.  Visie op welzijn 

De Visie op Welzijn is wat de gemeente de komende jaren in Scherpenzeel wil bereiken op 

het gebied van Welzijn. Het gaat om de maatschappelijke effecten die worden bereikt. Er is 

een proces voorafgegaan aan deze Visie Welzijn. Er zijn diverse gesprekken gevoerd met de 

directe welzijnsorganisaties. Vervolgens is er een bijeenkomst gehouden waarbij 

verschillende organisaties aanwezig waren. Tijdens deze bijeenkomst is besproken wat er 

wordt verstaan onder Welzijn en wat de kansen zijn om te benutten binnen Scherpenzeel 

en waar nog verbeterpunten liggen.  

 

De vraag die nu voorligt is hoe de inwoners binnen Scherpenzeel betrokken kunnen worden 

bij het uitvoeren van de Visie op Welzijn. Wellicht dat de wijkplatforms hierbij betrokken 

kunnen worden. Een belangrijke vraag is of inwoners wel goed begrijpen wat onder Welzijn 

wordt verstaan. Het is voor veel inwoners moeilijk om helder te hebben wat de exacte 

definitie is van Welzijn. Om dezelfde taal te kunnen spreken, is het van belang dat dit 

duidelijk is. Op de markt hebben gesprekken plaatsgevonden met inwoners om proberen te 

achterhalen wat welzijn is voor de Scherpenzeler. 

 

Vraag is hoe mensen met bepaalde interesses kunnen worden bereikt. Belangrijk hierin is 

uit te zoeken waar de prioriteiten liggen. Het is niet mogelijk om alle doelgroepen tegelijk 

aan te pakken.  

 

9.  Beleidskader 

Vraag is of de drie programma’s een goede manier zijn om stappen te zetten in deze 

ambitieuze ambitie? In het document wordt gesproken over jongeren en ouderen. Wordt de 

middengroep dan niet vergeten? Aangegeven wordt dat het eerste programma geldt voor 

iedereen.  

Vraag is hoe de inwoners betrokken kunnen worden bij de Visie op Welzijn? Wellicht dat via 

social media veel mensen kunnen worden bereikt. Het is belangrijk dat mensen aan de 

voorkant mee kunnen denken. Wellicht kunnen middels een flyer via gratis huis-aan-

huisbladen bepaalde doelgroepen worden bereikt. Wellicht ook via ambassadeurschap van 

bekende Scherpenzelers. 

 

10. Jaarverslag 

Gekeken zal worden of de juiste versie van het jaarverslag is verstuurd. Dit zal worden 

uitgezocht en het onderwerp zal worden geagendeerd voor de vergadering van november. 

 

11. Terugblik gesprek wethouder 

Het was een goed en open kennismakingsgesprek. Het gesprek is als prettig ervaren. 

 

12. Geactualiseerde termijnkalender 

Er is een toevoeging voor de vergadering van november. De uitkomsten van het 

cliëntervaringsonderzoek 2022 Wmo staat gepland voor de vergadering van november. 

Tijdens deze vergadering zullen ook de uitkomsten van het cliëntervaringsonderzoek 2022 

Jeugd worden geagendeerd. 

 

Nagevraagd wordt of er ontwikkelingen zijn op het gebied van werkprocessen. 
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7.  Rondvraag en sluiting 
 

Rondvraag 

Er is een reactie binnengekomen op de vacature voor lid van de Adviesraad. Deze persoon 

kan echter niet vergaderen op de donderdagochtend. Wellicht goed om bij de advertentie te 

vermelden op welke dag de Adviesraad vergadert. Teven zal aan de kandidaat worden 

gevraagd op welke momenten hij/zij eventueel wel beschikbaar is om te vergaderen. 

 

Sluiting 

De volgende vergadering van de Adviesraad is op donderdag 17 november 2022 om 

10.00 uur. Deze vergadering zal fysiek plaatsvinden in de vergaderruimte van de 

Buitendienst, ’t Zwarte Land 25. 


