Verslag vergadering 10 november 2015
Aanwezig:
Dhr. F. van Marion (voorzitter)
Mevr. S. van Dam
Mevr. I. Drommel
Dohr. J.F. Hollander
Dhr. J. E. Koper
Dhr. A.A.W. de Vries
Mw. S. Augustin (verslag)
Afwezig( met bericht) :
Mevr. C. Hubert
Mevr. M.E. Joustra
Mevr. D. Maas
Dhr. A.P.P. Swami Persaud
Gast
Dhr. A. Rechterschot bij agendapunt 2

1. Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Er zijn vandaag 4 leden niet
aanwezig, Carla en Denise wegens ziekte en Martine wegens werkzaamheden. Door diverse
omstandigheden kan Anand de komende periode niet veel tijd besteden aan de Adviesraad. Friso
blijft met hem in contact.

2. Presentatie activiteiten Pluspunt door Albert Rechterschot
Albert Rechterschot geeft een boeiende presentatie over Pluspunt, de welzijnsorganisatie
van Zandvoort. Pluspunt biedt een breed scala aan activiteiten en ondersteuning aan voor
diverse doelgroepen, van jong tot oud. Pluspunt is ook onderdeel van het
samenwerkingsverband OOK Zandvoort waaraan ook de gemeente Zandvoort,
woonstichting de Key, Amie Ouderzorg, Nieuw Unicum en het RIBW deelnemen.
Pluspunt ontvangt en bedient veel Zandvoorters, voor de Adviesraad een mogelijke
informatie bron van signalen over wat er goed en niet goed gaat binnen het sociaal domein.
In welke vorm dit handig is moet nog naar gekeken worden, Albert is in ieder geval bereid
hier aan mee te werken.
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Zie de presentatie in de bijlage voor een uitgebreid overzicht van de activiteiten van
Pluspunt
3. Verslag en actielijst 20 oktober 2015
N.a.v punt 2, Jan Hollander is aangeschoven bij Jaap en Carla voor het onderhoud van de
Facebook pagina. Op Facebook komt er een link naar het vastgestelde verslag. Er zijn verder
geen opmerkingen, het verslag wordt hierbij vastgesteld.
4. Advies beleidsnota Schulddienstverlening
Het door Friso en Simone opgestelde advies is verstuurd aan het college. In de tussentijd is het
rapport van de Rekenkamercommissie over de wachttijden bij de afdeling SDV besproken in de
raadsvergadering van de gemeente Haarlem en zijn er twee moties ingediend en aangenomen. Eén
van de moties vraagt om een variantenonderzoek. Door het MT van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid is besloten is om eerst dit onderzoek uit te voeren zodat de resultaten verwerkt
kunnen worden in het beleidsplan. Het huidige concept-beleidsplan wordt daarom herschreven, de
verwachting is dat op zijn vroegst in het 1e kwartaal van 2016 het gereed is. Het advies van de ASD
Zandvoort wordt in het aangepaste beleidsplan verwerkt. Zodra het nieuwe beleidsplan gereed is
ontvangen wij dit ter informatie en het is mogelijk dan alsnog een advies uit te brengen.
Ton heeft ook een opsomming van opmerkingen op het concept-beleidsplan per mail verstuurd.
Friso heeft hierover contact opgenomen met Ton.

5. Stand van Zaken strategisch bedrijfsplan
Dit plan is nog niet geschreven, er ligt nu wel een stuk waarin de hoofdlijnen vastgelegd worden.
Afgelopen week is bekend geworden dat er binnen de organisatiestructuur gemeente Haarlem iets
gaat veranderen, de aansturing van het sociaal domein komt met ingang van 1 januari 2016 onder
één manager te vallen. Mogelijk heeft dit ook gevolgen voor de planning van het strategisch
bedrijfsplan.
Inmiddels is bekend dat in overleg met de nieuwe manager van de afdeling Sociaal Domein het
strategisch bedrijfsplan in de huidige vorm wordt ingetrokken. Er zal een versie komen die enkel
ingaat op Werk en Inkomen aspecten, begin volgend jaar zal er waarschijnlijk een meer
uitgebreider bedrijfsplan komen.
.

6. Taakverdeling binnen de Adviesraad
Op de cursusdag heeft iedereen aangegeven waar zijn of haar interesses ligt en over welke
expertise en kennis men beschikt.
Afgesproken wordt dat per adviesaanvraag er een werkgroep wordt geformeerd. Zij
bespreken per mail of persoonlijk elkaars bevindingen en opmerkingen en maken hier een
samenvatting van. Saskia zet dit vervolgens om in een advies. Het is niet in alle gevallen
nodig om een geschreven advies op te stellen, de leden van de Adviesraad kunnen ook in
gesprek gaan met de beleidsambtenaren en zo hun opmerkingen en adviezen doorgeven. Op
korte termijn komt er een adviesvraag over de nota Langer Zelfstandig Wonen. De
beleidsambtenaar wordt uitgenodigd voor een presentatie in de vergadering van december,
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vervolgens kan de Adviesraad met haar in gesprek. De nota zal tijdig per mail en op papier
per post worden verstuurd zodat iedereen zich goed kan voorbereiden.
.
7. Terugkoppeling cursusdag
Het was een informatief en goed georganiseerd programma. De lunch van Pluspunt was
goed verzorgd. Inmiddels heeft iedereen ook per mail een overzicht ontvangen van de
opbrengst van de middag. We zijn deze middag voornamelijk ingegaan wat de taken en
bevoegdheden van een Adviesraad zijn en hoe kom je als Adviesraad tot een goed advies.
Ook is er een voorzet gemaakt voor het opstellen van een jaarplan. Onderdeel hiervan is het
opstellen van een missie en visie van de Adviesraad Zandvoort. Friso maakt hiervoor een
voorzet. Simone biedt aan een voorstel te maken voor een Huishoudelijk Reglement, Saskia
stuurt haar het reglement van de Participatieraad Haarlem.
8. Rondvraag en sluiting
Imca meldt dat ze via Facebook een reactie heeft gekregen op het
klanttevredenheidsonderzoek Kto-Wmo.
Jaap heeft gehoord over een motie die ingediend zou zijn in de Tweede Kamer over een
socialere bijstand. Saskia informeert hier naar.
Ton heeft een brief gekregen naar aanleiding van een subsidieaanvraag van het ISP. Hij
verbaast zich over dat het een brief is met het Zandvoorts logo maar ondertekent door
Haarlemse ambtenaren. Friso licht toe dat het hier een Zandvoorste aangelegenheid betreft
maar dat het Haarlemse ambtenarenapparaat gemandateerd is om te tekenen omdat de
uitvoering is overgedragen aan de gemeente Haarlem.
Volgende vergadering: dinsdag 8 december 19.30 uur tot 22.00 uur
Locatie: het Pluspunt Zandvoort
Actielijst
datum
09-2015/2
09-2015/3
10-2015/1

actie
Informeren naar gebruik minimabeleid
Zandvoort. Staat op agenda januari
Voorbereiden discussie basisinkomen
Adviezen SDV en Sozawe

10-2015/2

Visitekaartjes leden Adviesraad

wie
Saskia

gereed
december

Anand/Jaap
tzt
Friso, Simone oktober
en Jaap
Saskia
december
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