
Vergadering werkgroep Monitor Sociaal Domein, 12 januari 2017
Aanwezig: Pieter Lenselink, Riet Koetsenruiter, Jan Mülder, Karolien Pouwels, Max de Kloe (griffie)
Afwezig: Marijke van Eijden

Puntsgewijs samenvatting

Terugblik
Leerpunten

- De stukken en de monitor iets eerder af hebben. Daarvoor is nodig dat de input eerder binnen is. 
Het besef dat het tijd kost kandidaten te vinden en ze te spreken kan helpen bij het plannen. 

- Tijdens de presentie langer de tijd krijgen
- Om ervoor te waken dat er weinig vragen komen in de raad, ook richting college, misschien de 

werkgroep opdelen waardoor de helft in de raad kan blijven zitten en vragen kan stellen. 

Monitor, toe te voegen punten

- Wat gebeurt er met de mensen die ‘weggestuurd’ worden (of zelfs een drempel ervaren te 
komen) bij Larikslaan2? Worden die geregistreerd. Beleid zit zo in elkaar dat mensen worden 
weggestuurd waarvan verwacht wordt dat ze het zelf kunnen. Maar is dat ook zo? Is het beleid 
effectief?

- Professionalisering en werkverdeling (verantwoorde werktoedeling)
Er zijn vragen over de veranderingen in de werkverdeling en over de wijzigingen in het Sociaal 
Team. We spreken af dat we over deze beide punten in gesprek zullen gaan met Mark 
Leegwater (en Jan Overweg) in de eerstvolgende werkgroep vergadering

E Health
Conclusie is dat dit geen taak is van de werkgroep. 

Benchmark
Getallen andere gemeente opvragen is lastig. Het is lastig een vergelijking te maken tussen de 
gemeenten.  Er is niet veel data, en de data is lastig te interpreteren. 

Volgend jaar 
-Niet de geparkeerde punten vergeten. 

- Er moet nog een aanvulling vanuit college komen over de tweede helft van 2016. Over 2017 
komt er maar 1 keer een  monitor, zoals in onze motie in december afgesproken 

- Voorstel is dat de werkgroep probeert voor de zomer de eigen stukken af te hebben. 
- Voorstel is bij het college te informeren naar hun planning en dan samen op te trekken Karolien 

informeert bij Mark

Thema: 
Welke groep gaan we dieper op in? 

Keuze valt op de oudere met een zorgvraag, en de mantelzorger daarbij.  De uitdaging is deze mensen 
bereiken. Ideeën: via de gemeentepagina in de krant, of via initiatieven in locaties als de wijkkamer, 
koningskerk, bijeenkomsten heiligenberg en in je eigen netwerk 



Er zijn ook anderen (provincie, van onderop) die deze groep heeft bevraagd maar die halen toch andere 
dingen op. Lokaal persoonlijke en dieper gaande gesprekken hebben een toegevoegde waarde. 

Verder
- We moeten laten merken aan de inwoners dat we echt wat doen met de gesprekken. 
- Apart kopje documenten sociaal domein in go?

Met Mark het volgsysteem en de professionalisering bespreken in e.v. vergadering.

Er is vraag naar in ieder geval een stevige informatieavond over de monitor (in juni/juli?), kijken hoe te 
doen met jaarplanning raad. 

Actie iedereen: voor volgende bijeenkomst aantal namen verzamelen van mensen met wie we in gesprek 
kunnen gaan.


