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OPENBAAR DEEL
1
Opening

Verslag
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Pilot
procescoördinatoren

Procescoördinatoren Marjon Logtenberg en Femke Heeres geven een
presentatie over de pilot met procescoördinatoren.
Nadat uit een rapport van de inspectie was gebleken dat de procescoördinatie in de zorg in Zoetermeer beter geregeld moest worden is in
mei 2018 een pilot met 5 procescoördinatoren gestart.
De pilot is inmiddels afgelopen en bleek een succes. Inmiddels wordt er
gewerkt met 3 fte aan procescoördinatoren. De voornaamste taak van de
procescoördinator is in gesprek gaan met alle professionals die betrokken
zijn bij een huishouden en zorgdragen voor prioriteiten en afstemming
over wie welke rol pakt. De proces coördinatoren werken over domeinen
heen. In principe wordt de proces coördinator via een hulpverlener
ingezet.
Afgesproken wordt dat Marjon en Femke de presentatie op de mail zetten
en over 1,5 jaar weer zullen aanschuiven bij een vergadering van de
ASD.
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Verordeningswijziging Martine Kummer, beleidsadviseur WMO, geeft een toelichting op de
Wmo
verordeningswijziging WMO aan de hand van de factsheet
abonnementstarief Wmo en de verkorte procedure.
Aanleiding voor de verordeningswijziging was het abonnementstarief voor
de eigen bijdrage en het aanmeldproces.
Wmo-meldingen worden nu sneller afgehandeld en herindicaties verlopen
sneller en eenvoudiger.
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Gebiedsgerichte
ondersteuning

1

Valesca opent de vergadering.
Zij heet de gasten welkom en verzoekt ze de presentielijst te tekenen.
Ook welkom aan Agnes Aardoom die de ASD tijdelijk komt ondersteunen.

Martine Kummer, beleidsadviseur Wmo geeft een toelichting op de
praatplaat gebiedsgerichte ondersteuning.
Opdracht van het college was verkenning van gebiedsgerichte
ondersteuning in het Sociaal Domein. Het aanbod is momenteel erg
versnipperd. Doel is een verschuiving te bewerkstelligen van veel
aanbieders en voorzieningen naar een meer geclusterd aanbod. Denk
hierbij aan een samenwerkingsverband waar een aantal strategische
partners in zitten. Momenteel is de gemeente met aanbieders in gesprek
via marktconsultaties.
Ook zijn er gesprekken geweest met klanten over dit onderwerp.
We gaan nu richting besluitvorming. Begin maart gaat er een voorstel
naar het college. Op 18 mei wordt het voorstel in de raad besproken.
Geplande invoering is januari 2021.
Martine mailt tijdpad/planning naar Valesca Kuling. In overleg met Martine
kijkt de ASD dan wat een handig moment is om advies te geven.
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Koplopersproject

Jos en Kees geven een terugkoppeling van het gesprek met Patricia de
Jongh. Er is uitvoering gesproken over het risicoanalyse model.
Project verkeert nog in verkenningsfase. Er is intern nog veel discussie
over invulling en keuzes.
Subsidieaanvraag moet nog worden ingediend bij Sociale Zaken.
Patrica de Jongh komt in de volgende vergadering van de ASD op 11
februari een toelichting geven.
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Advies Werkbedrijf

Kees meldt dat het advies Werkbedrijf is besproken in de commissie
Samenleving van 13 januari en dat het punt in de volgende commissie
weer verder besproken wordt.
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Advies Armoede
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Rondvraag

Het armoede advies is een kritisch advies geworden. ASD vindt dat er
een mooie visie wordt neergezet, maar is kritisch over het fundament
waarop de nota is gebaseerd.
Gevraagd wordt waarom er zo weinig leden van de ASD aanwezig zijn.
Dit heeft te maken met het feit dat er momenteel 4 vacatures zijn (3 leden
en een voorzitter) en van de negen leden zijn er drie vandaag afwezig
(vanwege ziekte, vakantie en werk).
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