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1. Voorwoord
Dit is het derde jaarverslag van het Platform Samenleving IJsselstein. Het tweede
jaarverslag had betrekking op 2012. Door het overlijden van onze secretaris Henk van
der Wiel in het najaar van 2013 heeft het PSIJ over dat jaar geen verslag kunnen
uitbrengen.
Het jaar 2014 heeft voor het PSIJ vooral in het teken gestaan van de voorbereiding op
de nieuwe WMO en de Participatiewet. Er is veel tijd besteed aan het bestuderen van de
verschillende stukken die het PSIJ van het college van B & W mocht ontvangen. Om de
adviezen aan het college tijdig voor de behandeling in cluster- en raadsvergadering te
kunnen uitbrengen is er door de leden van het PSIJ ook in de zomer-vakantiemaanden
doorgewerkt. Daarnaast hebben verschillende leden geparticipeerd in ambtelijke
overleggen ter voorbereiding van beleidsstukken. Het werd zeer gewaardeerd, dat het
college haar waardering voor de inzet en betrokkenheid van de PSIJ-leden in een brief
heet verwoord.
Naast de reguliere vergaderingen hebben de leden van het PSIJ zich op twee
zaterdagen met elkaar en met deskundige begeleiding gebogen over de eigen rol en de
prioriteiten die gesteld moeten worden. Met deze trainingsmomenten probeert het PSIJ
zich goed voor te bereiden op haar taak.
Helaas hebben enkele leden om persoonlijke redenen het PSIJ verlaten. Met dank aan
hun jarenlange inzet hebben wij afscheid genomen van Mevr. J. Houben en Dhr. W. van
Dijk. Mevr. T. Lippus moest helaas halverwege het jaar wegens gezondheidsredenen
tijdelijk stoppen.
Gelukkig konden wij in 2014 weer twee nieuwe leden begroeten, t.w. Mevr. M. van
Paassen, met als specifiek aandachtsgebied het jeugdbeleid en Mevr. M. Heijnen met
het aandachtsgebied ouderenbeleid.

2. Platform Samenleving IJsselstein(PSIJ)
De gemeente IJsselstein heeft sinds begin 2007 een actieve WMO-raad. Deze raad
adviseert het college op de diverse gebieden van de samenleving. Naast de WMO-raad
waren er ook nog andere adviesraden, waardoor soms over een onderwerp vanuit
verschillende raden aan het college werd geadviseerd. Dat was niet altijd efficiënt en
veroorzaakte vaak ook dubbel werk. Daarom is de WMO-raad omgevormd tot een breed
platform, het Platform Samenleving IJsselstein, waarin de lokale samenleving is vertegenwoordigd. Vanaf 18 oktober 2011 ging dit platform van start.

3. Waarover adviseert het PSIJ?
Het PSIJ adviseert gevraagd door het college of ongevraagd over alles wat zich in onze
lokale samenleving afspeelt met betrekking tot de Wet Maatschappelijke Ondersteuning
(WMO) en de wet Werk en Inkomen (WWI). Daarbij wordt vooral gelet op alles wat
iemand merkt als hij of zij een beroep doet op hulp of ondersteuning vanuit de WMO of
als iemand in de problemen komt met werk en inkomen. Juist nu er heel veel taken uit
de AWBZ en de Jeugdwet overgeheveld zijn naar de gemeente en in de nieuwe WMO
zijn opgenomen, ligt er een uitdaging voor het PSIJ om goed te volgen hoe dat allemaal
voor onze inwoners uitpakt.
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4 Hoe heeft het PSIJ gewerkt?
Het PSIJ heeft de mensen, die gebruik maken van de WMO of de Wet Werk en Inkomen
in zes groepen verdeeld, de zogenaamde gebruikersgroepen. Aan elke gebruikersgroep
zijn twee PSIJ- leden gekoppeld, die zoveel mogelijk informatie uit deze groep proberen
te vergaren.
In 2014 is heeft het PSIJ op acht woensdagen van 17.00-19.00 uur voltallig vergaderd.
In deze vergaderingen is afgesproken welke werkgroep zich inzet om een advies voor te
bereiden. Het conceptadvies is vervolgens in de volgende voltallige vergadering al dan
niet gewijzigd vastgesteld, waarna het aan het college van B&W (met kopie aan de
gemeenteraad) is aangeboden.
Indeling naar gebruikersgroepen binnen de WMO:
 Senioren, die ondersteuning nodig hebben om zelfstandig te kunnen blijven
wonen, inclusief dagopvang:
Wim van Dijk
Daan Hoogendoorn
Marianne Heijnen

Zuidpoolstraat 24
Zwitserlandstr. 19
Libra 9

030 6882590 vandyky@kabelfoon.nl
030 6884271 datehoogendoorn@telfort.nl
030 6881127 joomar23@xs4all.nl

 Jongeren, die ondersteuning nodig hebben om zich kansrijk te ontwikkelen:
José Houben
IJsselstraat 20
030 6870867 jhouben@supercool.nl
Margret van Paassen J.van Ruisdaelln. 30 030 6565533 info@tarade.nl

 Mensen met een beperking, die een voorziening of ondersteuning nodig
hebben:
Truus Lippus
Monacoweg 10
030 6882021 truuslippus@gmail.com
Arie Lomlu
Schepenensingel 37 06 37173035 askreuning@telfort.nl (namens de
cliëntenraad van Reinaerde)

 Mensen met psychische problemen, die niet zonder hulp kunnen, inclusief
verslaafden en daklozen:
Ingrid Aelmans
Jan van der Schot

Amerikalaan 98
J.A.Comeniusstr. 1

030 6878034 ingridaelmans@kabelfoon.net
030 6047984 jvdschot@hotmail.com

 Mensen die grote problemen hebben met werk (werkeloosheid) en/of
inkomen (schulden):
Henk ter Horst
Jan van der Schot

Praagsingel 281
J.A.Comeniusstr 1

030 6081120 heh@kabelfoon.nl
030 6047984 jvdschot@hotmail.com

 Mantelzorgers en vrijwilligers, die mensen met helpen bij het zelfstandig
kunnen blijven:
Leny Gubbi
Ton Kwakkel

Dakotahof 14
Frankrijkstraat 160

030 6870145 lenygubbi@hotmail.com
030 6874278 tonkwakkel@kabelfoon.nl
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Dagelijks bestuur:
Door het overlijden van onze gewaardeerde secretaris dhr. Henk van der Wiel ontstond
een vacature. Deze is per 1 juli 2014 ingevuld door mw. Leny Gubbi, eerste secretaris
en mw. Joke de Bruijn-Bosch, tweede secretaris. Verder maken Ton Kwakkel, voorzitter
en Jan van der Schot, penningmeester deel uit van het DB.
Het dagelijks bestuur heeft onder andere tot taak het voorbereiden van de vergaderingen van het platform. Daartoe komt het twee weken voor iedere vergadering bijeen en
verder voor zover nodig.
Ambtelijk ondersteuning:
Notuliste:
Ambtenaar Strategisch Beleid:

Marisha Huijten
Pascal Budding

Koepel WMO raden
De Koepel is een vereniging waar een groot aantal WMO raden in Nederland lid van is.
Op de website van de koepel (www.koepelwmoraden.nl) is veel relevante informatie te
vinden. Ook worden regelmatig ledenraadplegingen gehouden. Er is een besloten
ledendeel van de website waar alle leden van het PSIJ op kunnen inloggen. De ledenvergadering in 2014 is bezocht door de secretaris.

5. Werkgroepen PSIJ.
PR/Website:

Daan Hoogendoorn
Ton Kwakkel

AWBZ/GGZ:

Ingrid Aelmans
Jan van der Schot

Regionaal Vervoer:

Daan Hoogendoorn
Nico van Schie (extern)

Werk en Inkomen Lekstroom:

Henk ter Horst
Jan van der Schot

Tevredenheidsonderzoek:

Daan Hoogendoorn
José Houben
Leny Gubbi

Jeugdbeleid:

Margret van Paassen
José Houben

Nieuwe WMO:

Ingrid Aelmans
Leny Gubbi
Margret van Paassen
Ton Kwakkel

Fysieke overlegtafels:
(Aanbesteding WMO)

Ingrid Aelmans
Ton Kwakkel
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6. Kort overzicht van de werkzaamheden binnen de werkgroepen.
 PR/Website
In het afgelopen jaar is aandacht besteed aan het actualiseren van de informatie
op de website van de gemeente. Daarnaast is telkens een artikel over actuele
zaken ingediend bij de redactie van de Groene Gids. Tevens proberen we enkele
malen per jaar met een actuele aangelegenheid in de weekkrant te komen.
Hierdoor proberen wij het PSIJ en wat zij doet onder de aandacht te brengen van
zoveel mogelijk inwoners. Intussen zijn voorbereidingen getroffen om onder een
eigen domeinnaam een beknopte website te gaan uitbrengen.
 AWBZ/GGZ
In navolging op de adviezen die de werkgroep in december 2012 heeft gegeven
heeft de werkgroep de ontwikkelingen nauwlettend gevolgd. Omdat de politieke
ontwikkelingen lange tijd onduidelijk en aan continue verandering onderhevig
waren heeft het PSIJ pas in de tweede helft van 2014 de verordening en
bijbehorende documenten ontvangen. Door de verschillende transities
tegelijkertijd en het korte tijdsbestek heeft de werkgroep zich gericht op algemene
bestudering en advisering hierover. In 2015 worden de GGZ-organisaties
benaderd om over de gevolgen van de veranderingen te praten.
 Werk en Inkomen Lekstroom
Het College van B&W van IJsselstein heeft Henk ter Horst en Jan van der Schot
van het PSIJ benoemd tot lid van de Cliëntenraad WIL. Deze afgevaardigden
wonen de vergaderingen bij van deze cliëntenraad (ongeveer 10 keer per jaar) en
zijn ook aanwezig bij het overleg dat ongeveer 8 keer per jaar wordt gehouden
tussen voorzitter raad van bestuur Wil, directeur WIL en de Cliëntenraad.
De afgevaardigden uit het PSIJ hebben een periodiek overleg met de wethouder
en de beleidsambtenaar van IJsselstein. De politieke agenda wordt in de gaten
gehouden en wanneer daar reden voor is wordt er gebruik gemaakt van de
mogelijkheid om tijdens clustervergaderingen in te spreken.
Gezien de grote veranderingen op het terrein van o.a. de Participatiewet worden
regelmatig trainingen en cursussen gevolgd die van belang zijn voor het
functioneren in het PSIJ en de Cliëntenraad.
 Tevredenheidsonderzoek
Ook in 2014 is het Platform weer betrokken bij het Tevredenheidsonderzoek dat
op grond van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning jaarlijks moet worden
gehouden. Een gemeente kan dit naar eigen voorkeur inrichten. In 2014 is er
voor gekozen om een onderzoek te houden naar de beleving van mantelzorgers
en vrijwilligers.
Binnen het Platform is een werkgroep van drie leden die zich al enkele jaren
bezighoudt met deze onderzoeken. Deze werkgroep wordt intensief betrokken bij
de voorbereiding van dit onderzoek en bereidt het advies voor over de definitieve
rapportage.
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In 2014 heeft de inzet van de werkgroep geleid tot aanpassingen in de vragenlijst
in goed overleg met het bureau dat het onderzoek heeft uitgevoerd.
Ook de conceptrapportage wordt besproken en op advies van de werkgroep is
hier en daar de tekst aangepast om deze duidelijker te maken. Na het uitbrengen
van het definitieve rapport is een advies namens het Platform voorbereid. De
werkgroep is tevreden over de ambtelijke begeleiding.
 Jeugdbeleid
Het duo in het PSIJ met het aandachtsgebied Jeugd is in 2014 weer op sterkte
gekomen met de komst van Margret van Paassen. Margret en José zijn
begonnen met het veld rondom jeugd te verkennen. Er zijn gesprekken geweest
met Pulse en CJG. Dit proces is verder opgeschoven naar 2015, omdat vanaf
medio 2014 veel tijd en aandacht is gevraagd voor het meedenken ten aanzien
van allerlei beleidsstukken rondom jeugd. Vele vragen zijn naar tevredenheid
beantwoord en een aantal suggesties en adviezen zijn overgenomen. Het PSIJadvies op de verordening Jeugd is ook in de clustervergadering van november
toegelicht. Voorts waren Margret en José aanwezig bij de start van het jeugdteam
in Zenderpark.
Acties 2015
zo snel mogelijk weer een nieuwe kandidaat vinden voor jeugd.
verdere afspraken met en verkennen van het veld (jeugdteam, jgz, beleidsambtenaar jeugd, jongerenwerker).
uitzoeken hoe we zo goed mogelijk contact houden met de jeugd en het
werkveld.
 Nieuwe WMO:
Het jaar 2014 was een belangrijk jaar vanwege de transities vanuit de AWBZ per
1 januari 2015. PSIJ is in een vroeg stadium bij alle voorgenomen ontwikkelingen
betrokken en steeds in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen en input te
leveren. Dit moest wel steeds onder hoge tijdsdruk gezien de snelheid waarmee
het beleid ontwikkeld moest worden.
Naast de vele vragen die het PSIJ die gedurende het hele proces gesteld zijn,
heeft dit in oktober 2014 geleid tot een uitvoerig advies. Hierbij legt PSIJ vooral
de nadruk aandacht op mantelzorg, vrijwilligersbeleid en de vereiste
cultuuromslag.
 Fysieke overlegtafels
Vanaf mei 2014 zijn de Lekstroomgemeenten gestart met de bestuurlijke aanbesteding van de inkoop nieuwe WMO. Hiervoor waren alle zorgaanbieders en
WMO-raden uitgenodigd. Daarna zijn er fysieke overlegtafels gehouden waar de
gemeenten een selectie van de zorgaanbieders voor uitgenodigd had. PSIJ is bij
alle vergaderingen als toehoorder aanwezig geweest. Eind 2014 zijn de overeenkomsten en prijsstelling met de zorgaanbieders afgerond.
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 Regionaal Vervoer:
De werkgroep Vervoer van PSIJ is vanaf mei 2012 samen met de Wmo-raden van de
BRU-gemeenten betrokken geweest bij de voorbereiding en totstandkoming van de
vervoersvoorzieningen voor de Regiotaxi Utrecht. Daarnaast heeft de werkgroep ook
overleg gehouden met de beleidsambtenaar van de gemeente IJsselstein en daarvan
verslag uitgebracht in het PSIJ.
Na alle voorbereidingen en aanbesteding is per 1 februari 2014 de nieuwe periode voor
de Regiotaxi Utrecht gestart onder de naam U-regiotaxi.
In de nieuwe regeling betaalt de reiziger met een indicatie WMO in IJsselstein een
aanmerkelijk lager tarief dan de OV-reiziger.

7. Uitgebrachte Adviezen
In het jaar 2014 heeft het PSIJ de volgende adviezen uitgebracht:
4 september 2014:
Betreffende: Voortgangsrapportage decentralisatie AWBZ en Jeugdzorg (30-06-2014)
2 oktober 2014
Betreffende:
•
•
•
•
•

Beleidsplan Maatschappelijke Ondersteuning 2015
Verordening Maatschappelijke Ondersteuning 2015
Besluit Maatschappelijke Ondersteuning 2015
Verordening Jeugd 2015
Besluit Jeugd 2015

8 oktober 2014
Betreffende: Voorstel tot verruiming van de Collectieve Ziektekostenverzekering voor
Minima.
27 oktober 2014
Betreffende: Advisering over belevingsonderzoek mantelzorgers en vrijwilligers
21 november 2014
Betreffende: Advisering inzake concept beleidsplan Jeugd 2015
Ontvangen reacties:
3 december 2014:
Betreffende: Onderzoek mantelzorgers en vrijwilligers
18 december 2014:
Betreffende: Reactie op adviezen decentralisaties
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8. Financieel verslag 2014
Per 1 januari bedroeg het saldo

€ 4556,51

Subsidie van de gemeente IJsselstein over 2014

€ 5100,00

Aan reiskosten en aan scholing

€ 619,00

Contributie WMO raden

€ 150,00

Bankkosten

€

11,00

Lief & Leed

€

75,00

Secretariaatskosten

€ 153,00

Vacatie vergoeding

€ 4150,00
_______

Totaal

€ 5158,00 -

De genoemde bedragen zijn naar boven afgerond.
We beginnen in 2015 met een batig saldo van

€ 4498,51

