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1. Opening en welkom door voorzitter
De voorzitter opent deze eerste bijeenkomst en heet iedereen welkom. Het hele proces vanaf de
sollicitatie tot de benoeming en daadwerkelijke start van de Adviesraad heeft lang geduurd. In de
plaatselijke krant stond vermeld dat de Adviesraad binnenkort wordt geïnstalleerd, volgens planning
gebeurt dit in de eerste officiële openbare vergadering door wethouder Bluijs.
Vanaf januari 2015 is een groot aantal taken op het terrein van sociale zaken, maatschappelijke
ondersteuning en jeugd overgeheveld naar de gemeenten. De gemeente Zandvoort is vervolgens
een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met de gemeente Haarlem inzake de uitvoering van
deze taken binnen het sociaal domein. Ook is besloten de Wmo-raad op te heffen en een Adviesraad
Sociaal Domein op te richten naar het voorbeeld van de Participatieraad Haarlem. Gezien deze
ambtelijke samenwerking zal er ook geregeld overleg plaatsvinden met de Participatieraad Haarlem,
maar de Adviesraad Sociaal Domein Zandvoort is een autonome raad en kan indien gewenst een
eigen werkwijze ontwikkelen.

2. Voorstelronde ambtelijk secretaris, leden en voorzitter

• Saskia Augustin
Saskia is ambtenaar bij de gemeente Haarlem en werkzaam als ambtelijk secretaris voor de
Participatieraad Haarlem. De voormalige Wmo-raad en SoZaWe-raad heeft zij ook ondersteund.
Haar taak is om de Adviesraad Zandvoort zo goed mogelijk te informeren, adviseren en te
ondersteunen.

Alle leden hebben per mail een tekst verstuurd waarin zij zich voorstellen en waarin zij hun
motivatie om lid te worden van de Adviesraad hebben beschreven. Tijdens de vergadering geven zij
nog een korte toelichting op hun motivatie en aandachtsgebied.

• Simone van Dam
Simone is advocaat ben op het gebied van het (jeugd)straf(proces)recht. Zij heeft in de praktijk te
maken met de gevolgen van de transitie binnen de jeugdzorg. Haar belangstelling ligt dan ook bij de
Jeugdzorg, maar zij geeft aan ook zich te willen gaan verdiepen binnen het terrein van Werk en
Inkomen.
• Denise Maas

Denise is is moeder van een dochter van 9 en een zoon van 8 en ze is werkzaam als ergotherapeut
op een mytylschool welke onderdeel is van Heliomare. Daarnaast heeft ze in Zandvoort een eigen
praktijk waarin zij diverse doelgroepen behandelt. Verder werkt ze 1 dag in de week als ambulant
begeleider. Denise hoopt met haar achtergrond een bijdrage te kunnen leveren binnen de
adviesraad.
• Martine Joustra

Martine is locatiedirecteur op een school voor zeer moeilijk lerende kinderen, op deze school zitten
kinderen in de leeftijdscategorie vanaf 4 jaar tot 20 jaar met een verstandelijke beperking. Zij is
actief binnen het vrijwilligerswerk in Zandvoort, het Rode Kruis, de Reddingsbrigade en de Stichting
Zandvoortse4daagse. Haar interessegebied is de Jeugdzorg.
• Imca Drommel
Imca heeft een dochter met verstandelijke en lichamelijke beperkingen en veel ervaring met de
diverse regelingen en uitvoerende instanties. Haar aandachtsgebied ligt vooral bij de Wmovoorzieningen, het PGB en de Jeugdzorg.
• Carla Hubert
Carla was een aantal jaar lid van de inmiddels opgeheven Wmo-raad, daar was haar aandachtsveld
jeugd en jongeren. Maar als ervaringsdeskundige is Carla eveneens goed op de hoogte van de Wmovoorzieningen/gehandicaptenzorg. Ook de ouderenzorg heeft haar aandacht.
• Jaap Koper
Jaap verricht vrijwilligerswerk bij Pluspunt en Amie ouderenzorg. Ook is hij vrijwillige netwerkcoach
bij het Pluspunt. Daarnaast is hij in zijn vrije tijd radiopresentator bij de Zandvoortse zender en
journalist bij de plaatselijke krant. De ouderen hebben zijn aandacht.
• Jan Hollander

Jan is gepensioneerd ambtenaar en actief vrijwilliger bij Pluspunt waar hij o.a. op de belbus rijdt.
Ook is hij actief binnen de seniorenvereniging van Zandvoort. Zijn aandachtgebied is de ouderen en
dan in het bijzonder ouderen met Alzheimer.
• Ton de Vries
Ton is op verschillende terreinen actief, bekend in Zandvoort van de Wereldwinkel en de Nachtuil. Is
mantelzorger voor meerdere personen, bestuurslid van de stichting ISP (Informatie Steun Punt).
Zijn aandachtsgebied ligt bij mantelzorgers, mensen met een GGZ-achtergrond en de
clientondersteuning.
• Anand Swami Persaud
Anand is jaren werkzaam geweest bij de Rijkspolitie en bij de politie Amsterdam. Hij is nu alweer
geruime tijd werkzaam als zelfstandig trainer en coach. In zijn werk richt hij zich voornamelijk op
het bewust worden, ontwikkelen en actief inzetten van empathie en compassie. Anand wil zich graag
in zetten voor alle Zandvoorters.
• Friso van Marion
Friso heeft een medische achtergrond en is werkzaam geweest bij Defensie en de Euro-tissue bank
in Beverwijk. Als leidinggevende heeft hij veel ervaring om groepen andersdenkenden uiteindelijk
door één deur te laten gaan. Zijn aandacht richt zich vooral op de mensen die noden hebben maar
die niet kunnen verwoorden. Hij wil de economisch en financieel minder bedeelden graag een stem
geven bij de formulering en uitvoering van het gemeentelijk beleid.

De voorzitter merkt op dat de raadsleden samen een gemêleerde groep vormen qua netwerk,
achtergrond, leeftijd en aandachtsgebied. Dit zal de kwaliteit van advisering zeker ten goede komen.

3. Informatie over Praktische zaken
• Presentievergoeding
De leden ontvangen per bijgewoonde vergadering een presentievergoeding van € 75,05. Dit bedrag
wordt binnen twee weken na de vergadering op de rekening gestort. Jaarlijks wordt het totaal aan
uitbetaalde vergoedingen opgegeven aan de belastingdienst. Totaal mag er per jaar € 1.500,00
onbelast aan vrijwilligersvergoeding worden uitbetaald.
Graag een kopie van de bankpas, kopie identiteitsbewijs met BSN nummer versturen aan Saskia;
augustsk@haarlem.nl
• Onkostenvergoeding
Wanneer de leden kosten maken voor werkzaamheden voor de Adviesraad zoals reiskosten kunnen
deze vergoed worden. Wel graag vooraf in overleg met de voorzitter.
• Budget Adviesraad
Op dit moment wordt er nog onderzocht hoe hoog het jaarlijks budget is van de Adviesraad
Zandvoort. Saskia heeft een opzet gemaakt van wat er minimaal nodig is, zie bijlage. In de
begroting wordt ook een bedrag opgenomen voor scholing van de raadsleden.
• Adressenlijst

Saskia stuurt een ledenlijst rond met de actuele contactgegevens van alle leden. Wanneer hier
wijzigingen inkomen graag doorgeven aan Saskia zodat dit aangepast kan worden. De namen van
de leden worden t.z.t. ook vermeld op de website met vermelding van het email-adres. Jaap Koper
wil niet zijn eigen email adres maar het algemene adres vermeld hebben.

4. Vergaderschema
Volgens de verordening vergadert de Adviesraad Sociaal Domein Zandvoort in principe 10 maal per
jaar, tenzij de voorzitter anders beslist. Afgesproken wordt om in principe elke tweede dinsdag van
de maand te vergaderen , behalve in de maanden juli en augustus dan is het zomerreces. We
vergaderen in het Pluspunt in Zandvoort vanaf 19.30 uur tot 22.00 uur. De vergaderingen zijn
openbaar, maar de voorzitter kan beslissen een gedeelte van de vergadering besloten te houden. De
vergaderdata en agenda worden gepubliceerd op de website van de gemeente Zandvoort en in de
plaatselijke krant.
Vanwege de vakantieperiode en al eerder gemaakte afspraken lukt het in de maanden augustus en
september nog niet om ook daadwerkelijk op de tweede dinsdag te vergaderen. Vanaf oktober
proberen we dit recht te trekken.

Komende vergaderdata: dinsdag 25 augustus en dinsdag 29 september

5. Actuele Zaken
• Wmo klanttevredenheidsonderzoek
Jaarlijks voert de gemeente Haarlem een klanttevredenheidsonderzoek uit onder de mensen die te
maken ( gehad) hebben met de afdeling Wmo-voorzieningen. Omdat vanaf 2015 Haarlem ook de
Wmo uitvoert voor de inwoners van Zandvoort, zullen ook de Zandvoortse burgers gevraagd worden
naar hun ervaringen. Voorheen gebeurde dit met lange vragenlijsten, voor het komende jaar is in
overleg met de Participatieraad Haarlem gekozen voor een andere opzet. Er komen nu ronde
tafelgesprekken waar mensen hun ervaringen mondeling kunnen toelichten. Aan de Zandvoortse
tafel schuift ook een lid van de Adviesraad Zandvoort aan, als toehoorder. De gesprekken worden
gehouden in Haarlem in het van der Valk hotel Haarlem Zuid. Data en verder informatie zijn nog niet
bekend. Imca Drommel wil hier graag namens de Adviesraad Zandvoort aanwezig zijn.

• Klanttevredenheidsonderzoek Sociale Zaken, Minimabeleid en Schulddienstverlening
Dit klanttevredenheidsonderzoek bestaat eveneens uit lange vragenlijsten. In overleg met de
Participatieraad Haarlem werkt men nu aan een andere vorm van onderzoek. Ook hier organiseert
men waarschijnlijk voortaan ronde tafelgesprekken . De besprekingen met de afdeling SoZaWe
( Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en de Participatieraad Haarlem zijn nog gaande. Het zou fijn
zijn wanneer een lid van de Adviesraad Zandvoort hier bij kan aanschuiven. Eerstvolgende
bijeenkomst is op vrijdag 24 juli om 9.15 uur in Haarlem in het gebouw Raakspoort.
Belangstellenden kunnen zich melden bij Saskia tot 22 juli.
• Presentatie Tandem
Tandem, een organisatie die ondersteuning biedt aan mantelzorgers op diverse manieren, wil graag
in de eerstvolgende vergadering een presentatie geven over haar activiteiten. Ook wil ze een
toelichting geven op de Iris-cheque actie die ze in samenwerking met de gemeente Zandvoort
binnenkort gaat uitvoeren. Inmiddels zijn ze uitgenodigd voor de vergadering van 25 augustus.

6. Inwerkprogramma
• De taak van de Adviesraad Sociaal Domein is het college van B&W gevraagd en ongevraagd
te adviseren. Hierin verschilt de Participatieraad Haarlem zij adviseert namelijk aan college
én aan de gemeenteraad. De Participatieraad Haarlem wordt in veel gevallen gevraagd mee
te denken en te adviseren in het voorstadium van de beleidsontwikkeling. Deze werkwijze zal
ook overgenomen worden door de Adviesraad Zandvoort, er moet nog wel gezocht worden
naar de vorm van samenwerking met de Participatieraad Haarlem.
• Belangrijk is dat de Adviesraad niet aan gevalsbehandeling of belangenbehartiging, maar
wanneer er meerdere signalen binnenkomen over eenzelfde onderwerp kan er structureel iets
niet goed geregeld zijn en kan dit reden zijn om een ongevraagd advies af te geven.
• Om ingewerkt en geïnformeerd te raken op de materie zal in de komende vergaderingen één
van de beleidsambtenaren een presentatie geven over de stand van zaken op zijn of haar
beleidsterrein binnen het sociaal domein.
• In het najaar wordt er een cursus georganiseerd waarin dieper ingegaan wordt op de taken
van een Adviesraad, de regel- en wetgeving rond advisering en andere aanverwante zaken.
• Op de website van de koepel Wmo raden is veel informatie te vinden en ook een online
cursus voor startende adviesraadsleden. https://www.koepelwmoraden.nl/ Gebruikersnaam:
wmo 2014 en wachtwoord: transitie2014 (mag gebruikt worden). Aanrader om hier even
naar te kijken.
• Op de website www.aandachtvooriedereen.nl is ook veel nuttige informatie te vinden voor
Adviesraden zoals nuttige handreikingen over verschillende onderwerpen.
• www.movisie.nl , www.stichtingclip.nl , www.vng.nl ook hier is informatie te vinden.
• Alle gemeentelijke verordeningen, regelingen etc zijn te vinden op www.overheid.nl .

7. Rondvraag en sluiting

Ton vraagt of er voortaan bij elke vergadering een ambtenaar vanuit Zandvoort aanwezig is zoals
voorheen bij de Wmo-raad vergaderingen. Dit is niet het geval, Saskia is vanaf nu de
contactpersoon tussen de Adviesraad en de gemeente. Zij zal wanneer dit nodig is of wenselijk
ambtenaren uit nodigen aanwezig te zijn bij een vergadering.

Simone vraagt of de in de verordening genoemde Participatieprijs dit jaar uitgereikt gaat worden. De
Zandvoortse verordening is naar model van de verordening Participatieraad Haarlem, inclusief de
overname van de Participatieprijs. Dit jaar zal de prijs zeker niet uitgereikt worden in Zandvoort en
wellicht wordt er na evaluatie besloten deze prijs uit de verordening te halen. Simone stelt voor op
termijn de verordening samen door te nemen en waar nodig voorstellen tot aanpassing.

Martine vraagt of het mogelijk is de concept-begroting die is opgesteld door Saskia te zien. Deze zit
als bijlage bij dit verslag.

Er zijn verder geen rondvragen. De voorzitter bedankt de aanwezigen en sluit de vergadering.

Volgende vergadering: dinsdag 25 augustus 19.30 uur tot 22.00 uur
Locatie: het Pluspunt Zandvoort

