Verslag vergadering 19 januari 2016
Aanwezig:
Dhr. F. van Marion (voorzitter)
Mevr. S. van Dam
Mevr. I. Drommel
Dhr. J.F. Hollander
Mevr. C. Hubert
Mevr. M.E. Joustra
Dhr. J. E. Koper
Dhr. A.A.W. de Vries
Mw. S. Augustin (verslag)
Afwezig( met bericht) :
Mevr. D. Maas
Dhr. A.P.P. Swami Persaud
Gast
Aanwezig bij agendapunt 2: Mevr. A. van der Kraan, medewerker Kwaliteit en Innovatie, mevr. M.
Parmentier, seniormedewerker uitvoer minimaregelingen, mevr. M. Beneker, beleidsadviseur, allen
werkzaam bij de afdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.

2. Toelichting Minimabeleid
Angelique van der Kraan geeft een toelichting op het Minimabeleid aan de hand van een
aantal overzichten die ze uit deelt en die als bijlage bij dit verslag zitten.
Het minimabeleid omvat de minimaregelingen en de bijzondere bijstand en biedt de
mogelijkheid van een financiële ondersteuning voor mensen die van een minimum inkomen
moeten rondkomen. Bij de minimaregelingen is vooraf bepaald welke groep onder welke
voorwaarden in aanmerking komt voor een vorm van ondersteuning. Bij de bijzondere
bijstand wordt per aanvraag een individuele afweging gemaakt of de gemaakte kosten
noodzakelijk zijn.. Een voorbeeld, verwarmingskosten zijn normale kosten voor
levensonderhoud en moeten uit het inkomen worden betaald. Maar wanneer iemand om
medische redenen het huis extra moet verwarmen kan voor deze hogere
verwarmingskosten bijzondere bijstand worden aangevraagd.
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Bij de minimaregelingen geldt per regeling een vastgestelde inkomensnorm die varieert van
100 tot 110% van de geldende bijstandsnorm. De bron van inkomen is hierbij niet van
belang, dit kan een bijstandsuitkering zijn maar ook inkomen uit arbeid of een andere
uitkering.
Bij toekenning van de bijzondere bijstand wordt de draagkrachtberekening toegepast. Zie de
bijlage voor een voorbeeld van deze berekening.
Er is een aantal verschillen in het minimabeleid van Zandvoort en dat van Haarlem, deze
staan per regeling vermeld in het uitgedeelde overzicht. Het Haarlems minimabeleid is
inmiddels vastgesteld door het college. In Zandvoort is besloten om eerst in gesprek te gaan
met de gemeenteraad over hun wensen en ideeën en de uitkomsten van dit gesprek mee te
nemen in een voorstel voor een nieuw minimabeleid.
Opmerkingen leden Adviesraad:
 Zij zien in Zandvoort ook graag een variant van de HaarlemPas. Zowel omdat dit het
aanvragen van diverse regelingen vereenvoudigt, maar ook vanwege de kortingen en
voordelen die de kaart biedt.
 De telefonische bereikbaarheid van de afdeling Sociale Zaken vanuit Zandvoort is
omslachtig en tijdrovend. Er moet eerst twee maal een keuze gemaakt worden in een
automatisch menu en vervolgens komt men bij de centrale balie uit waar men
opnieuw moet aangeven voor welke afdeling men belt.
 Is het mogelijk een spreekuur in Zandvoort te regelen. Nu moeten alle Zandvoorters
voor alle zaken die niet digitaal afgehandeld kunnen worden naar Haarlemreizen. De
reiskosten kunnen voor mensen die toch al niet veel te besteden hebben een
behoorlijke uitgave zijn.
Er komt nog een reactie op de laatste twee opmerkingen ook bieden de dames aan om in de
loop van het jaar nogmaals aanwezig te zijn op een van de vergaderingen.
Friso bedankt hen voor de toelichting en voor het aanbod.
3. Mededelingen
Denise heeft aangegeven te stoppen met haar werkzaamheden voor de Adviesraad. De
combinatie van het aanvaarden van een vast contract, een eigen praktijk en de zorg voor
haar kleine kinderen maken dat ze op dit moment onvoldoende tijd heeft om zich in te
zetten voor de Adviesraad. Friso heeft haar bedankt voor haar inzet en veel succes gewenst.
Anand heeft gemaild dat hij zijn werkrooster zodanig aan kan passen dat hij vanaf februari
de vergaderingen weer bij kan wonen.
Imca bedankt, namens het echtpaar dat een melding deed over de ziektekosten, de
Adviesraad voor het oppikken van het signaal.
Carla raadt iedereen aan het programma “de monitor” (terug) te kijken. In de aflevering van
17 januari was het onderwerp “Zorgen over het keukentafelgesprek”.
http://demonitor.ncrv.nl/
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4. Verslag en actielijst 8 december 2015
Er zijn geen opmerkingen over het verslag en deze is hierbij vastgesteld.
Actielijst:
Punt 12-2015/01, zie agenda punt 2. Punt is afgehandeld.
Punt 12-2015/02: Saskia heeft contact gehad met de afdeling Communicatie van de gemeente
Zandvoort. Zij gaat er vanuit dat vanaf de volgende vergadering de agenda tijdig op de website en in
de krant verschijnt. Punt is afgehandeld.
Punt 12-2015/03: zie agendapunt 5. Punt is afgehandeld.

5. Jaarverslag 2015 en Jaarplan 2016
Er zijn geen opmerkingen en beide documenten worden hierbij vastgesteld. Een overzicht
van de uitgaven in 2015 wordt nog toegevoegd daarna wordt het geheel aangeboden aan
het college van B&W.
6. Huishoudelijk Reglement
Simone heeft een opzet gemaakt voor het Huishoudelijk Reglement . De in de vergadering
gemaakte opmerkingen en aanvullingen verwerkt Simone en vervolgens stuurt ze het
aangepaste document rond. Wanneer er geen reacties op het document komen wordt het
reglement vastgesteld.
7. Kto Wmo en Kto SoZaWe
Wmo: Jan en Imca hebben de concept-rapportage van het Kto- Wmo vertrouwelijk ingezien.
Hierin wordt een flink aantal verbeterpunten genoemd. De definitieve rapportage plus
begeleidende brief van het college wordt eind deze week verwacht.
SoZaWe: Friso en Saskia hebben een overleg gehad met de uitvoerende ambtenaar waarin
zij een uitleg gaf over de drie onderdelen van het onderzoek. Voor de schriftelijke enquête
wordt begin volgende week steekproefsgewijs een vragenlijst verstuurd aan mensen die, of
een bijstandsuitkering hebben (aangevraagd), of die een aanvraag voor een
schulddienstverleningstraject/ minimaregeling hebben ingediend. Ook wordt een aantal
nieuwe klanten gevolgd vanaf begin van de aanvraag tot aan het uiteindelijke besluit. Tevens
wordt op korte termijn een rondetafelgesprek georganiseerd. De klantbejegening en
klantbeleving staan in de drie onderzoeken centraal.
De Adviesraad vindt het belangrijk dat in de vraagstelling aandacht is voor de veranderde
situaties voor Zandvoorters ; de nieuwe regelgeving en de voor hen andere manier van
werken nu de uitvoering bij de gemeente Haarlem is ondergebracht.
8. Terugkoppeling bijeenkomst langer zelfstandig wonen
De aanwezige leden vonden de bijeenkomst niet erg effectief, te weinig structuur en het
onderwerp te breed. Het is de bedoeling dat deze bijeenkomst een vervolg krijgt, het is nog
niet bekend in welk vorm. Friso heeft zijn gedachten over het langer zelfstandig wonen op
papier gezet met daarin een aantal aandachtspunten voor de gemeente. Het verzoek is om
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op het stukte reageren, het kan mogelijk als basis dienen voor een (on)gevraagd advies. Jan
vraagt zich af of er een overzicht is van de bevolkingsopbouw en profielen per wijk en of het
dan een idee is om schriftelijk te vragen welke behoeftes aan er zijn, bijvoorbeeld aan zorg.
Friso vindt dit een goede suggestie, kan meegenomen worden in het ongevraagde advies of
bij de vervolgens bijeenkomst.
9. Sluiting
Friso bedankt de aanwezigen en sluit de vergadering.

Volgende vergadering: dinsdag 9 februari 2016 19.30 uur tot 22.00 uur
Locatie: het Pluspunt Zandvoort
Actielijst
datum
09-2015/3

actie
Voorbereiden discussie basisinkomen

wie
Anand/Jaap

gereed
tzt
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