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1. Voorwoord
Dit is het vierde jaarverslag van het Platform Samenleving IJsselstein.
Het jaar 2015 heeft voor het PSIJ vooral in het teken gestaan van de uitvoering van de
nieuwe WMO, de nieuwe Jeugdwet en de Participatiewet.
Naast de reguliere vergaderingen in het stadhuis (7 in 2015) hebben de leden van het PSIJ
zich op één zaterdag en twee avonden met elkaar gebogen over de eigen rol en de
prioriteiten die gesteld moeten worden. Met deze ‘met-de-benen-op-tafelbijeenkomsten’
probeert het PSIJ zich goed voor te bereiden op haar taak.
Leden van het PSIJ bezoeken de vergaderingen van het Cluster Samenleving als daar
onderwerpen aan de orde komen die te maken hebben met het werk van PSIJ.
Helaas hebben twee leden om persoonlijke redenen het PSIJ verlaten. Met dank aan hun
inzet hebben wij afscheid genomen van Dhr. W. van Dijk en Dhr. A. Lomlu. Gelukkig kon
Mevr. T. Lippus na een tijdelijke afwezigheid wegens gezondheidsredenen haar werk
binnen het PSIJ weer hervatten.
We konden in 2015 drie nieuwe leden begroeten, t.w. Dhr. W. van Miltenburg. Met als
specifiek aandachtsgebied jeugd, Mevr. I. Spelt met aandachtsgebied mensen met
psychische problemen en Dhr. M. Eikenboom met aandachtsgebied mensen met een verstandelijke beperking.
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. In oktober 2011 is de
WMO-raad omgevormd tot een breed platform, het Platform Samenleving IJsselstein,
waarin de lokale samenleving is vertegenwoordigd. Daarmee was IJsselstein in de voorhoede van gemeenten die een brede WMO raad vormden.
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), de wet Werk en Inkomen (WWI) en de Participatiewet. 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 vanaf 2015
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 voor onze inwoners uitpakt.
4 Hoe heeft het PSIJ gewerkt?
Het PSIJ heeft de mensen, die gebruik maken van de WMO of de Wet Werk en Inkomen
Participatiewet 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.
Daarnaast zijn er de werkgroepen tevredenheidsonderzoek en P.R. die zich met specifieke
onderwerpen bezighouden.
In 2015 heeft het PSIJ op zeven 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
De vergaderingen worden genotuleerd door een externe notulist, Marisha Huijten. Pascal
Budding, fungeert als ambtelijk ondersteuner. Hij informeert PSIJ over de stand van zaken
op beleidsgebied, fungeert als vraagbaak en adviseur. Hij is aanwezig bij de vergaderingen
van het dagelijks bestuur.
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Indeling naar gebruikersgroepen binnen de WMO:
 Senioren, die ondersteuning nodig hebben om zelfstandig te kunnen blijven
wonen, inclusief dagopvang:
Marianne Heijnen en Daan Hoogendoorn
 Jongeren, die ondersteuning nodig hebben om zich kansrijk te ontwikkelen:
Margret van Paassen en Wim van Miltenburg
 Mensen met een beperking, die een voorziening of ondersteuning nodig
hebben:
Truus Lippus en Maikel Eikenboom
Mensen met psychische problemen, die niet zonder hulp kunnen, inclusief
verslaafden en daklozen:
Ingrid Spelt en Jan van der Schot
 Mensen die grote problemen hebben met werk (werkeloosheid) en/of
inkomen (schulden):
Henk ter Horst en Jan van der Schot
 Mantelzorgers en vrijwilligers, die mensen met helpen bij het zelfstandig
kunnen blijven:
Leny Gubbi en Ton Kwakkel
De contactgegevens zijn te vinden op www.psij-ijsselstein.nl
Dagelijks bestuur:
Het dagelijks bestuur van het PSIJ werd dit jaar gevormd door Ton Kwakkel voorzitter, Jan
van der Schot penningmeester, Leny Gubbi, eerste secretaris en Marianne Heijnen tweede
secretaris. 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.
5. Werkgroepen PSIJ.
PR/Website

DB leden

Tevredenheidsonderzoek

Daan Hoogendoorn
José Houben (extern lid)
Leny Gubbi

Vervoer

Daan Hoogendoorn
Nico van Schie (extern lid)
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6. Overzicht van de werkzaamheden binnen de gebruikersgroepen
Senioren
Er is advies uitgebracht over de aanpassing van het aantal zitbankjes in IJsselstein.
Zie hieronder bij adviezen.
Jongeren
De activiteiten van ‘jeugd’ hebben in 2015 vooral in het teken gestaan van het opmaken
van de balans van de transitie jeugdzorg. Daartoe hebben we bezoeken gebracht aan de
meest belangrijke spelers op het terrein van de jeugdzorg in IJsselstein en de regio, te
weten Nieuwegein en Utrecht.
De instellingen die we bezochten waren: Centrum voor Jeugd en Gezin IJsselstein, Jeugd
team IJsselstein, Welzijnsorganisatie Pulse in IJsselstein, Veilig Thuis/safe team in
Nieuwegein, JIJ in Utrecht.
De agenda tijdens de gesprekken betrof: kennismaking, stand van zaken van de transitie
zowel inhoudelijk als organisatorisch, afspraken over de contacten en de rol die PSIJ kan
spelen bij de plaatselijke en regionale ontwikkelingen.
Het goede nieuws, vanuit al onze contacten, is dat iedereen complimenten maakt over de
rol die de gemeente IJsselstein speelt in de transitie. Er is ruimte voor alle spelers om vorm
en inhoud te ontwikkelen. Het feit dat 2015 daarbij een overgangsjaar was gaf ruimte. De
kaders waren aangegeven, de ruimte vorm en inhoud mede zelf te bepalen was motiverend
en leidde tot tevredenheid over de samenwerking. Dat we in 2015 te maken hadden met
het feit dat alles ook in organisatorische zin tot een geheel moest versmelten bepaalt mede
de tevredenheid. De veranderingen leveren duidelijk energie en creativiteit op. Hoe zich dat
verder ontwikkelt in de komende jaren moet blijken.
Dat de gemeente ook 2016 als overgangsjaar ziet bevestigt dat er ook van die kant
tevredenheid is over het ingezette veranderingsproces.
We constateerden in 2015 twee zorgpunten:
1. Een kanttekening die we vanuit het veld kregen had betrekking op de bereidheid van
jeugdzorgaanbieders, die wel nauw betrokken worden bij de veranderingen, maar waarbij
het gevoel blijft bestaan dat er sprake is van ‘oude wijn in nieuwe zakken’
2. Daarnaast was er ook zorg omtrent ‘het gezamenlijk grip krijgen’ op de kerngroepjongeren in IJsselveld-Oost.
Tot slot hebben we vanuit PSIJ geadviseerd over het tot stand komen van het beleidskader
jongerenwerk in IJsselstein.
Met het oog op 2016
Een van de aandachtspunten voor de komende tijd is meer zicht te krijgen op de klanttevredenheid. Dat instellingen tevreden zijn is mooi, maar is de klant dat ook? Er is een
rapportage die ook van de zijde van de klant tevredenheid laat zien maar die wat gedateerd
is. PSIJ heeft voor 2016 deze klanttevredenheid en participatie van jeugd en ouders
nadrukkelijk op de agenda gezet.
Ook zullen we op grond van de afspraken de contacten van 2015 continueren. Daarbij is er
speciale aandacht voor de ontwikkelingen met de groep jongeren in IJsselstein Oost die
voor regelmatige problemen zorgt.
Mensen met een beperking
Eén van de twee leden van het PSIJ, die deze doelgroep behartigen, Truus Lippus, is
tevens voorzitter van het Plaatselijk Overleg Gehandicapten. Veel van de zaken die voor
deze doelgroep aan de orde zijn worden daar behandeld. Hierover wordt gerapporteerd in
de vergaderingen van het PSIJ.
Het andere lid, Maikel Eikenboom, gaat zich richten op de mensen met een verstandelijk
beperking. Hij is zich nog aan het inwerken op deze groep.
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Mensen met psychische problemen
Er zijn contacten geweest met Lister die de ambulante zorg in IJsselstein uitvoert.
Lister begeleidt mensen met ernstige psychiatrische problematiek. In het gesprek kwam
naar voren dat huisvesting een groot probleem in IJsselstein is. Als gevolg van landelijk
beleid komen mensen minder makkelijk terecht in een beschermde woonvorm. Hierdoor
gaan zij eerder naar zelfstandig wonen met begeleiding. Zij zullen zelfredzamer moeten
worden. Dit betekent ook dat er meer woningen beschikbaar dienen te komen voor deze
personen.
Deze problematiek speelt ook bij mensen die uit detentie komen.
Het PSIJ heeft hierover een ongevraagd advies aan het College uitgebracht.
We hebben contact gehad met sociaal team. Zij waren tevreden over hoe de transitie
gestalte kreeg in de ontwikkelingsfase.
We hebben contact gehad met cliëntenraden in de regio Utrecht. Hierin kwam naar voren
dat er veel onvrede is met de gemeenten over huisvesting, aangepast werk,
overlegmogelijkheden en dagbesteding. Wij hebben de indruk dat IJsselstein hierop een
positieve uitzondering is.
Mensen met problemen met werk en/of inkomen
Het College van B&W van IJsselstein heeft in 2013 Henk ter Horst en Jan van der Schot
van het PSIJ benoemd tot lid van de Cliëntenraad WIL (Werk en Inkomen Lekstroom) 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 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.
Henk ter Horst en Jan van der Schot hebben een advies voorbereid over Visie 2020
Lekstroom werkt, en een advies over huisvesting van bijzondere groepen.

Mantelzorgers en vrijwilligers
Mantelzorgers
In 2015 hebben Leny Gubbi en Ton Kwakkel deelgenomen in de werkgroep mantelzorgcompliment. Het compliment, bestaande uit een voucher voor cadeaubonnen ter waarde
van € 100,00 werd op de dag van de mantelzorg op zaterdag 7 november in het Fulco aan
vele honderden mantelzorgers uitgereikt.
Door Ton Kwakkel werd deelgenomen aan de koffieochtend voor mantelzorgers die Pulse
om de twee maanden organiseert.
Vrijwilligers
Leny Gubbi neemt deel aan de vergaderingen van het Netwerk Vrijwilligers in de Zorg in
IJsselstein. Deelnemers van dit Netwerk zijn de professionele organisaties met vrijwilligers
en vrijwilligersorganisaties op het gebied van zorg en welzijn. Het NVZ komt vier keer per
jaar bij elkaar. De inzet van vrijwilligers komt daar in brede zin aan de orde. Zowel op het
gebied van de kwantiteit als van de kwaliteit. Aandachtspunten zijn bijvoorbeeld dat
vrijwilligers goed zijn berekend voor hun taken, en worden opgeleid en begeleid.
Ook kwam de samenwerking van organisaties aan de orde over de inzet van vrijwilligers
bijvoorbeeld doorverwijzen van vrijwilligers naar elkaar. Afstemming van taken van de vrijwilliger is belangrijk.
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7. Overzicht van de werkzaamheden binnen de werkgroepen

PR/Website
Op 8 april 2015 heeft Wethouder Van Beukering het startsein gegeven voor de website van
het Platform Samenleving IJsselstein.
Het doel van deze website (www.psij-ijsselstein.nl) is om bij te dragen aan een betere
bekendheid van het Platform, om bezoekers te informeren en om de mogelijkheid te
vergroten om in contact te komen met leden van het Platform.
Daartoe dienen ook de folders die het Platform heeft gemaakt en die ruim verspreid zijn
binnen betrokken organisaties in IJsselstein. Ze liggen ook bij Publiekszaken op het
Stadhuis.
Tevredenheidsonderzoek
Het PSIJ is ook in 2015 weer betrokken bij het tevredenheidsonderzoek dat op grond van
de Wet Maatschappelijke Ondersteuning moet worden gehouden. Een gemeente kan dit
naar eigen voorkeur inrichten. In 2015 is er voor gekozen om een onderzoek te houden
onder de mensen die gebruik gemaakt hebben van een individuele Wmo-voorziening.
Deze voorzieningen kunnen zijn: ondersteuning bij het huishouden, collectief vervoer,
scootmobiel, rolstoel of woonvoorziening.
Het doel van het onderzoek is dat mensen die een Wmo-voorziening hebben aangevraagd
hebben aangegeven in welke mate zij tevreden zijn over zaken met betrekking tot het
aanvraagproces.
Voor de beoordeling van de concept-vragenlijst en de rapportage heeft PSIJ een werkgroep
ingesteld van drie leden. Dit kunnen ook leden van buiten het PSIJ zijn. De werkgroep
bestaat al enkele jaren uit José Houben (ex PSIJ) Leny Gubbi en Daan Hoogendoorn
(beiden PSIJ) De werkgroep wordt intensief betrokken bij de voorbereiding van dit
onderzoek. Zij kan op-en aanmerkingen maken. Deze worden besproken met de
betreffende beleidsadviseur die weer contact heeft met het onderzoeksbureau. In 2015
heeft dit wederom geleid tot aanpassingen in vragenlijst en rapportage. Zo zijn twee vragen
toegevoegd over het PSIJ zelf namelijk of men bekend is met het PSIJ en of men een
gesprek met PSIJ op prijs stelt. Op deze laatste vraag hebben 19 personen positief
gereageerd. In het najaar van 2015 zijn gesprekken gevoerd. De verdere behandeling van
de uitkomsten van deze gesprekken vindt in 2016 plaats. Na het uitbrengen van het
definitieve rapport is een advies namens het Platform aan het college voorgelegd waarop
positief is gereageerd. De werkgroep is tevreden over de ambtelijke begeleiding.
Vervoer
De werkgroep houdt zich bezig met vervoer voor mensen met een fysieke beperking. In
2015 is gekeken naar de toegankelijkheid van nieuwe tramstellen.
Utrecht krijgt 27 nieuwe tramstellen die gaan rijden tussen Utrecht CS en de Uithof. De
tramstellen zijn 33 meter lang en hebben 62 zitplaatsen en twee rolstoelplaatsen.
In oktober is de nieuwe tram(showmodel) gepresenteerd en aan het publiek getoond.
De werkgroepleden hebben op de kijkdag de nieuwe tram beoordeeld op de toegankelijkheid voor mensen met een beperking. Eén van de belangrijke punten is het naar
binnen en naar buiten rijden voor mensen die een scootmobiel gebruiken.
Er zijn kritische opmerkingen gemaakt die meegenomen zijn voor de definitieve uitvoering
van de trams. Het PSIJ zal deze ontwikkeling blijven volgen.
De verwachting is dat de nieuwe trams half 2018 worden ingezet. Eind 2015 was nog niet
bekend of de nieuwe trams ook voor de route naar IJsselstein worden ingezet.
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Uitgebrachte adviezen
Advies beperking van het aantal zitbankjes in de Gemeente IJsselstein d.d. 8 april
2015 - Reactie Gemeente d.d. 27 mei 2015
Het PSIJ is gevraagd om een onderzoek te doen naar het voornemen van de gemeente tot
een beperking van het aantal zitbankjes. In een vooroverleg met de ambtenaar van de
gemeente heeft de werkgroep senioren van het PSIJ 9 deel-plattegronden ontvangen met
een overzichtstekening waar alle zitbankjes zijn aangegeven die mogelijk zouden worden
verwijderd.
Nadat alle plekken waar die bankjes staan zijn bezocht is een lijst met aanbevelingen
opgesteld. Voor enkele plekken is gepleit voor behoud van één of meerdere bankjes. Voor
sommige plekken is de situatie dusdanig dat bankjes daar geen zin hebben en dus weg
kunnen. Verder is geadviseerd de bankjes op de Overtoom van een rugleuning te voorzien,
zodat ook senioren daar beter gebruik van kunnen maken. Tevens wordt in het advies
gewezen op goed onderhoud van de bankjes. Het volledige advies is te lezen op onze
website. Nagenoeg alle voorstellen van het PSIJ zijn overgenomen.
Advies beleidskader Jongerenwerk d.d. 4 september 2015
Deze brief is tot tevredenheid behandeld in de Cluster Samenleving
Het PSIJ ondersteunt het uitgangspunt van de gemeente om fors in te zetten op jongerenwerk en preventie. Wij juichen de veranderslag toe van jongeren van straat halen om
overlast te voorkomen naar een meer activerende begeleiding van jongeren waardoor hun
maatschappelijk participatie versterkt wordt. Door in te zetten op preventie en activerende
begeleiding bij jongeren ontstaat er preventie in het kwadraat. Immers als jongeren goed
terecht komen is dat een investering in de toekomst en voorkomt de gemeente langdurige
druk op zorgkosten en uitkeringen.
Het PSIJ acht het in die zin ook verstandig om flexibel met de onder en bovengrens qua
leeftijd om te gaan en nu al te investeren in de ‘jongere jongeren’ en niet te snel ‘oudere
jongeren’ los te laten.
Ook de sterke focus op samenwerking van jongerenwerk met ketenpartners uit zowel het
preventieve, curatieve en repressieve veld ondersteunen wij van harte.
Het PSIJ is het eens met het vertrekpunt van de gemeente om het gebruik van “natuurlijke”
ontmoetingsplekken in de openbare ruimte te gedogen binnen bepaalde kaders en eigen
initiatieven van jongeren te ondersteunen.
Het PSIJ adviseert positief over het Beleidskader Jongerenwerk van september 2015.
Advies over het Schetsontwerp Visie 2020 Lekstroom werkt d.d. 4 september 2015
Het PSIJ zal de beleidsuitvoering volgen op de voorgestelde adviezen.
In het advies heeft PSIJ geadviseerd over het verrichten van onbetaald werk (vrijwilligerswerk, stages en dergelijke) over opleidingen, de positie van arbeidsgehandicapten en
kansen op de arbeidsmarkt van mensen zonder werk. Gewezen is op het belang van goede
communicatie naar de cliënt en naar werkgevers.
(Ongevraagd) advies over huisvesting bijzondere groepen bewoners d.d. 3
november 2015 - Reactie nog niet ontvangen ultimo 2015
Het PSIJ maakt zich grote zorgen over de signalen uit het werkveld dat er niet voldoende
(betaalbare) huisvesting geboden kan worden aan bewoners van IJsselstein die vanuit
detentie terugkeren. Ook zijn signalen ontvangen, dat dit geldt voor bewoners met een
ernstige psychiatrische achtergrond die bijvoorbeeld vanuit een beschermde woonvoorziening komen.
Huisvesting is naar ons idee belangrijk voor resocialisatie en integratie in de samenleving.
Een huisvestingsplan is daarom voor deze groepen is van groot belang.
Alle adviezen staan vermeld op de website van het PSIJ (www.psij-ijsselstein.nl) evenals
de ontvangen reacties.
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Financieel jaarverslag van de PSIJ over 2015.
01-01-2015

Saldo

€ 4500,90

Subsidie van de gemeente IJsselstein

€ 5100,00

Eenmalige storting

€

Onkostenvergoeding leden
Scholing

4100,00
207,50

Secretariaat

36,52

Teambevordering
Abonnementen en contributie

1124,50
150,00

Bankkosten

11,40

Attentie kosten

134,50

PR (ontwikkeling website, folders, e.d.)

1384,71
_________

Totaal

€ 7149,13
=========

01-01-2016

7,99

€ 2459,76
========

Saldo
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