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Opening en mededelingen

Wethouder heet de aanwezigen van harte welkom bij de vergadering van de brede
participatieraad ‘Veldhoven aan Tafel’. Er zijn afmeldingen ontvangen van:
 Sondervick College
 Seniorenraad
 Jeugdzorg
De aanwezigen hebben geen op/aanmerkingen bij de voorgestelde agenda. Wethouder
stelt de agenda vast.
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Verzonden stukken

Wethouder geeft aan dat er met de uitnodiging en agenda een aantal stukken
verzonden is. Iedereen heeft deze ontvangen.
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Mededelingen
1.

2.

Jaarafsluiting 2018
Het gaat financieel nog niet goed met het sociaal domein. Er is in 2018
wederom een overschrijding op het jeugdbudget. Zodra de jaarrekening
definitief is vastgesteld zal deze terugkomen in VaT.
Wijziging in samenwerkingsregio Jeugdzorg (Van 21 naar 11)
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3.

4.
5.
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Het samenwerkingsverband op het gebied van jeugdzorg is opgesplitst voor
wat betreft inkoop. Daar waar voorheen een samenwerking op inkoop was met
21 gemeenten is dat nu in een verband van 10 en 11 gemeenten. Veldhoven
blijft in het samenwerkingsverband met Eindhoven, de 4 Kempengemeente, de
A2-gemeenten, Oirschot en Best. Er zijn afspraken gemaakt over verlenging
van de contracten in 2019 en in 2020 zal een nieuwe aanbesteding volgen.
Transformatiefonds
Naast de tekorten op jeugdzorg is er nu ook goed nieuws. De regio heeft 1,5
miljoen euro ontvangen uit een landelijk fonds. Dit geeft financiële ruimte om
zaken op te pakken op het gebied van pleegzorg, jeugdzorg plus (de zwaardere
zorg) en jeugdzorg met verblijf. Met dit geld zal een alternatief aanbod worden
ontwikkeld, waarmee de kosten structureel minder hoog zouden moeten
worden.
Vergadering in mei verzet naar 24 mei 2019 ivm Hemelvaart
De vergadering is akkoord.
Training ‘adviesraad met toegevoegde waarde’ op 13 en 15 maart 2019 (op
gemeentehuis)
Er zijn tot nu toe 6 deelnemers, de cursus is nog niet vol. Opgeven is nog
mogelijk door het sturen van een mailtje naar het mailadres van VaT.

Ingebrachte agendapunten

Bekendheid VaT bij gemeenteraad.
Platform Gehandicaptenbeleid heeft een brief naar het Eindhovens Dagblad gestuurd
over de leges voor begeleidingshonden in opleiding, naar aanleiding van de discussie
hierover in de begrotingsbehandelingen. De gemeenteraad heeft VAT niet om advies
gevraagd. De vertegenwoordiger van het platform gehandicaptenbeleid licht toe:
In november is tijdens de begrotingsbehandelingen door een burger het verzoek
ingediend om honden in opleiding vrij te stellen van leges. Dit verzoek is in stemming
gebracht maar wegens ontbreken van meerderheid van stemming gestaakt. In
december is dit verzoek nog een keer in stemming gebracht en is tegen gestemd. De
vertegenwoordiger van het platform gehandicaptenbeleid is verbaasd over de
argumentatie. Daarnaast is hij verbaasd dat Veldhoven aan tafel niet is gekend in
deze discussie. Er moet meer aan gedaan worden opdat de gemeenteraad het
gremium VAT weet te vinden, of het gehandicaptenplatform.
De consulent Wmo en minima heeft een document gemaakt met aanbevelingen om
bekendheid van VAT te vergroten. Zo wordt bijvoorbeeld voorgesteld om VaT bekend
maken in Veldhovens weekblad of om foldertjes te maken.
Vertegenwoordiger Platform gehandicaptenbeleid wil toevoegen dat de ervaring en
deskundigheid van VaT duidelijker kan. Duidelijk moet worden voor welke zaken een
inwoner bij VaT terecht kan.
Er wordt een voorstel gedaan om werkgroep te formeren. De individuele burger,
vertegenwoordiger platform gehandicaptenbeleid, consulent Wmo en minima en de
vertegenwoordiger van de cliëntenraad Severinus willen graag deelnemen in deze
werkgroep. Vanuit de gemeente zal een beleidsmedewerker deze werkgroep
faciliteren.
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Cliëntervaringsonderzoeken

Cliëntervaringsonderzoeken zijn verplicht binnen de Wmo en Jeugdwet. Dit jaar zal
ook de cliëntervaringen voor werk en inkomen en schuldhulpverlening worden
gemeten. De beleidsmedewerker Wmo geeft een toelichting. De bedoeling is dat op 19
maart 2019 de vragenlijsten worden verstuurd. De vragenlijsten van Wmo en Jeugd
gebaseerd op vorig jaar, ze zijn iets korter. De vragenlijst werk en inkomen en
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schuldhulpverlening zijn nieuw. Clientondersteuning krijgt extra aandacht in de
vragenlijsten.
Vanuit de vergadering worden op de diverse vragenlijsten reactie gegeven. De
beleidsmedewerker Wmo geeft aan dat daar waar het mogelijk is de input
meegenomen zal worden in de definitieve vragenlijsten.
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Opvolging bijeenkomst wonen Seniorenraad

De eerder gehouden bijeenkomst heeft onder grote belangstelling plaatsgevonden.
Later dit jaar wordt er nog een keer aandacht aan besteed. Er is veel onduidelijkheid
over de te volgen procedure bij verhuizingen. Er zal een avond georganiseerd worden
met diverse aanbieders en een avond over de mogelijkheden om zelf projecten te
starten. Doel om een inventarisatie te maken welke seniorenwoningen er zijn en hoe
de toegang daarvoor is geregeld. Ook zal er uitleg komen over hoe de inventarisatie
aan woonbehoeften gedaan wordt. Dat initiatief ligt niet bij gemeente, maar bij de
woningcorporaties.
De wens is om ook nog een avond over woningaanpassingen en 1e lijns verpleegzorg
te organiseren.
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Kadernota Schulddienstverlening

Schulddienstverlening is laatste jaren enorm in ontwikkeling en raakt veel
problematieken. Vorig jaar gestart met directe begeleiding door de afdeling werk en
inkomen. Nu is er behoefte aan een goede kadernota.
De beleidsmedewerker Schuldhulpverlening trekt deze kar. De werkgroep
minimabeleid wil samen met een vertegenwoordiger van de Boei meedenken.
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Visie slimme mobiliteit

Er is een werkgroep opgericht die belast is met het doelgroepenvervoer en te bezien
of daarin combinaties te maken zijn. De werkgroep heeft aanbevelingen gedaan en
deze zijn vervat in de ‘visie slimme mobiliteit’. Deze visie is vastgesteld in de 21
regiogemeenten.
Er zijn uitgangspunten geformuleerd voor de nieuwe aanbesteding Taxbus. Deze zijn
onder andere: zelfstandigheid bevorderen, indiceren eenvoudiger, reizen flexibeler,
nieuwe vormen vinden, lokaal nieuwe initiatieven en duurzaamheid.
De vertegenwoordiger van het platform gehandicaptenbeleid geeft aan dat het
openbaar vervoer in Veldhoven beter kan. Het ziekenhuis is met de bus niet goed
bereikbaar vanuit iedere wijk. Taxbus is toch nog altijd lastig (wachttijden en
ophaaltijden).
De individuele burger geeft aan dat Bravoflex een optie kan zijn, omdat ze gebruik
maken van flexibele haltes. Het is wel iets duurder dan regulier openbaar vervoer.
Uit de evaluatie van Taxbus blijkt dat de tevredenheid van de gebruikers hoog is. De
wethouder geeft aan dat het belangrijk is dat als er problemen met Taxbus zijn, er ook
wel een melding van gedaan wordt
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Concept Verslag

Er zijn een aantal opmerkingen over het verslag:
- Afgesproken wordt dat er voortaan namen op voorblad komen maar dat de rest van
het verslag anoniem wordt weergegeven.
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- De data van de training wordt nog eens genoemd, dat is 13 maart en 15 maart in
de ochtend.
- De suggestie wordt gedaan om voor het project koplopersgemeente
cliëntondersteuning breed uit te nodigen.
- Er wordt navraag gedaan over de bewegwijzering van Veldwijzer, waarop de
coördinator van Veldwijzer uitleg geeft. De gesprekken zijn nog gaande, er is een
andere firma gezocht.
- Er wordt gevraagd naar de toeloop bij Veldwijzer. De coördinator legt uit dat dit
nog moet groeien. Er is nu nog aanloop op verwijzing. Er is nog een grote groep die
niet bereikt wordt.
- Er wordt aangegeven dat de actielijst ontbreekt. Die zal weer toegevoegd worden.
Het verslag is hiermee vastgesteld.

10 Rondvraag & Sluiting
-

Vertegenwoordiger Platform Gehandicaptenbeleid meldt zich af voor de volgende
vergadering.
Andere vertegenwoordiger platform Gehandicaptenbeleid geeft aan dat het
Platform betrokken wordt bij de herinrichtingen van het openbaar gebied voor wat
betreft toegankelijkheid.
Vertegenwoordiger wijkplatform geeft aan dat hij stopt met zijn werkzaamheden
voor de adviescommissie voor experimenteersubsidie. Hij doet de oproep voor een
vervanger. Ook geeft hij aan dat hij aan het einde van het jaar wil stoppen met
Veldhoven aan Tafel.

Volgende vergadering


Vrijdag 24 mei 2019, 9.30 – 11.30 uur, gemeentehuis Veldhoven
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