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Geachte leden van het PSIJ,
De afgelopen maanden hebben in het teken gestaan van de voorbereidingen op de decentralisaties in
het sociaal domein. Bij deze voorbereidingen bent u als PSIJ intensief betrokken geweest. Op diverse
overlegmomenten is met het PSIJ of een vertegenwoordiging van het PSIJ van gedachten gewisseld
over de vele actuele onderwerpen in dit verband. Ook de komende periode hoop en verwacht ik dat
we nog veel contact zullen hebben om met elkaar de praktische uitwerking van het nieuwe beleid te
volgen. Mede door uw inbreng lukt het om signalen en aandachtspunten uit de praktijk snel op de
juiste plaats te laten landen. In algemene zin wil ik u daarom dank zeggen voor de manier waarop u
met uw inbreng een bijdrage levert aan de totstandkoming van ons nieuwe, integrale en vooral
klantgerichte beleid.
Naast de vele mondelinge en minder formele momenten waarin u uw inbreng heeft geleverd en
waarbij uw vragen zijn beantwoord, heeft u de afgelopen periode een aantal adviezen aan het college
doen toekomen.
Allereerst uw advies van 4 september jl. naar aanleiding van de voortgangsrapportage decentralisatie
van 30 juni jl.. In dit advies heeft u een groot aantal vragen geformuleerd naar aanleiding van de met
de voortgangsrapportage meegezonden stukken. Op deze vragen heeft u voorafgaande aan de PSIJvergadering van 10 september jl. een schriftelijke beantwoording ontvangen. Daarbij is ook
aangegeven op welke onderdelen uw vragen aanleiding zijn geweest om zaken, bijvoorbeeld in de
Verordening WMO 2015 IJsselstein, aan te passen. Deze aanpassingen zijn zoals u heeft kunnen
constateren in de definitieve stukken ook doorgevoerd.
Op 2 oktober deed u het college een advies toekomen naar aanleiding van het Beleidsplan
Maatschappelijke Ondersteuning 2015, de Verordening Maatschappelijke Ondersteuning 2015, de
Verordening Jeugd 2015, het conceptBesluit Maatschappelijke Ondersteuning 2015 en het
conceptBesluit Jeugd 2015.
Op een drietal onderwerpen deed u het college enkele aanvullende suggesties. Ten aanzien van het
onderwerp mantelzorg adviseert u het college op korte termijn een plan van aanpak op te stellen en
het PSIJ daarover te informeren. Ten aanzien van het vrijwilligersbeleid vraagt u het college om een
nadere uitwerking waarbij ook aandacht wordt geschonken aan mogelijke lacunes in het beleid. Tot
slot vraagt u aandacht voor de wijze waarop het college de benodigde cultuuromslag in de gemeente
faciliteert.
Het college neemt uw adviezen in deze over en wil dat op een zo integraal mogelijke manier doen.
Daartoe zal het college begin 2015 een notitie opstellen waarin de samenhang tussen de uitvoering
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van het gemeentelijk beleid in het sociaal domein en het beleid ten aanzien van mantelzorg en
vrijwilligers wordt uitgewerkt. Het college zal hierin beschrijven welke initiatieven er bestaan, op welke
manier deze bijdragen aan het realiseren van de met het beleid beoogde resultaten en op welke
onderdelen een versterking van het beleid c.q. de ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers
gewenst is, ook in relatie tot de cultuuromslag waaraan u refereert.
Vanzelfsprekend zal het PSIJ nauw worden betrokken bij de uitwerking van deze notitie. Evenzeer zal
aansluiting gezocht worden bij het traject dat in 2014 rond mantelzorg is ingezet. Het geheel moet
leiden tot een uitgewerkte visie c.q. plan van aanpak rond mantelzorg, vrijwilligersbeleid en
aanvullende ondersteuning in IJsselstein. Het college wil de notitie graag samen met het PSIJ, het
steunpunt mantelzorg en andere betrokkenen opstellen. Daarná zal de notitie aan de raad worden
aangeboden.
Het college hecht eraan dat beleid in IJsselstein zoveel mogelijk in samenspraak met inwoners en
maatschappelijke partners tot stand komt. De rol van het PSIJ bestaat wat het college betreft niet
(alleen) uit reacties achteraf, maar juist ook uit het leveren van inbreng tijdens het proces van
beleidsontwikkeling en uitvoering. De afgelopen maanden hebben daarvan blijk gegeven.
Een voorbeeld daarvan was ook de bespreking met u van het voorstel tot verruiming van de
Collectieve Ziektekostenverzekering voor Minima. Dit voorstel is in concept aan u voorgelegd en op
basis van uw vragen mondeling met u besproken voorafgaand aan het definitief maken van het
voorstel. Deze manier van werken is in de ogen van het college effectief en draagt bij aan goede
afstemming van beleidsvoornemens.
Op 21 november hebben wij uw advies naar aanleiding van het concept beleidsplan Jeugd IJsselstein
2015 ontvangen. Eerdere adviezen van uw kant zijn verwerkt in het conceptplan.
In uw advies legt u nadruk op de inventarisatie van jongeren die hun leven niet op orde hebben ,
bijvoorbeeld door onvoldoende startkwalificaties. Met u zijn wij van mening dat hierop geïnvesteerd zal
moeten worden. In de begroting 2015 is opgenomen dat wordt ingezet op een toename van het aantal
stage- en werkervaringsplekken in samenwerking met onderwijs en ondernemers.
Om jongeren zonder startkwalificatie te helpen is bij de WIL ingezet op inbreng van expertise uit het
RMC (regionaal meld en coördinatiepunt voortijdig schoolverlaters). Er wordt gekeken naar financiële
mogelijkheden om dit Lekstroom project verder door te starten.
Het aansluiting zoeken bij het preventieve veld is een belangrijk punt uit het beleidsplan, we zetten in
2015 in op sluitende afspraken tussen het preventieve veld (van onderwijs tot huisartsen), waarbij het
CJG opdracht heeft gekregen om hier een aanjagende rol in te vervullen en professionalisering te
stimuleren.
Wij zijn met u van mening dat samenwerking tussen gemeente en huis- en jeugdartsen van groot
belang is. In de loop van het jaar zal over de samenwerking worden gerapporteerd in de
kwartaalrapportages aan de raad.
Uw zorg over de onrust en onduidelijkheid die nu bestaat bij de huidige cliënten delen wij. Wij hebben
u reeds laten weten dat zodra de gegevens van de huidige cliënten bekend zijn, een informatiebrief
(voor PGB houders) zal worden verzonden. Gegevens van andere cliënten komen later, in december
krijgen we informatie over gezinnen op wachtlijsten bij zorgaanbieders, evenals gezinnen met AWBZ
zorg voor jeugdigen. Als wij de gegevens hebben gekregen en verwerkt, sturen we hen zo snel
mogelijk een brief.
De gemeente krijgt niet centraal gegevens aangeleverd van cliënten die nu in zorg zijn en wiens zorg
in 2015 doorloopt. De zorgaanbieders weten aan welke cliënten uit IJsselstein zij zorg aanbieden. Zij
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zullen deze gegevens zover nu bekend in januari aan ons doorgeven, zodat wij ook aan deze cliënten
een informatiebrief kunnen sturen. Alle zorgaanbieders stellen hun eigen cliënten ook op de hoogte
van wat de veranderingen in hun specifieke situatie betekent. Desalniettemin realiseren we ons dat er
vragen zullen blijven die niet beantwoord zijn en zullen we informatie verspreiden via de gemeentelijke
website, de CJG website, via facebook en folders . Uw meedenken hierover wordt daarbij op prijs
gesteld.
Het college erkent overigens dat de afgelopen maanden veel beleidsvoorstellen onder hoge tijdsdruk
zijn gerealiseerd. Dat is evenwel inherent aan de fase van voorbereiding waarmee alle gemeenten op
dit moment geconfronteerd worden. Juist ook om die reden is het goed om nauw met elkaar te blijven
samenwerken en wil het college het PSIJ in zo vroeg mogelijk stadium bij beleidsvoornemens (blijven)
betrekken. Ook in de komende maanden, waarin de nieuwe werkwijze met sociale teams en nieuwe
taken voor de gemeente ten uitvoering gebracht zal worden, blijft het van groot belang dat signalen
tijdig gehoord worden zodat snel en adequaat kan worden ingespeeld op eventuele knelpunten. Een
korte lijn met het PSIJ, niet alleen tijdens de formele afstemmingsmomenten maar zo nodig ook
tussentijds, draagt daaraan bij. Ik hoop en verwacht dan ook dat wij in 2015 op deze manier met
elkaar zullen (blijven) samenwerken.

Hoogachtend,

M.J.T.G. van Beukering-Huijbregts,
Wethouder

