Verslag overleg ‘Veldhoven aan Tafel’
Datum: vrijdag 28 september 2018
Tijd: 09.30 – 11.30 uur
Locatie: Gemeentehuis, Meiveld 1 Veldhoven, vergaderruimte Oerle/Zeelst

Aanwezigen
SPGV
Seniorenraad
individuele burger
Wijkplatforms
Stichting Woondroom – JOVO Veldhoven
GGzE de Boei Veldhoven
Sondervickcollege

Toehoorders
Senioren Veldhoven
VSA
BSR
Medewerkers gemeente Veldhoven

Afwezigen met bericht van verhindering
WMO-minima consulente
Combinatie Jeugdzorg
PWA-school
Severinus
Woondroom

1.

Opening

Wethouder Van de Looij heet de aanwezigen van harte welkom bij de vergadering van
de brede participatieraad ‘Veldhoven aan Tafel’. Er zijn afmeldingen ontvangen van:
consulent Wmo-minima
PWA
cliëntenraad Severinus.
Combinatie Jeugdzorg
Woondroom
De aanwezigen hebben geen op/aanmerkingen bij de voorgestelde agenda. Wethouder
Van de Looij doet een voorstel om een ingebracht punt van SPGV te behandelen onder
agendapunt 4 en stelt de agenda vast.

2.

Verzonden stukken

Wethouder Van de Looij geeft aan dat er met de uitnodiging en agenda een aantal
stukken verzonden is. Iedereen heeft deze ontvangen. Alle stukken komen terug bij
de diverse agendapunten van deze vergadering.

3.

Mededelingen

1. Begroting 2019 en Sociaal Deelfonds
Wethouder Van de Looij geeft een toelichting op de begroting 2019 die in
november in de gemeenteraad behandeld zal worden. De begroting laat geen
bezuinigingen op voorzieningen zien. Wel zal de komende jaren een
kostenreductie nagestreefd worden op het domein Jeugdhulp.
SGPV vraagt of jongeren hierdoor niet buiten de boot vallen. De wethouder geeft
aan dat de bezuinigingen op jeugd gerealiseerd worden door efficiënter te gaan
werken en de hulp beter op elkaar laten aansluiten.
2. Bijeenkomst de Koepel
Vertegenwoordiger van VaT is hierbij aanwezig geweest en zal de volgende keer
een terugkoppeling doen. Hij geeft aan dat er weinig nieuws is gedeeld deze
bijeenkomst.
3. Informatiebijeenkomsten WMO
Diverse informatiebijeenkomsten zijn inmiddels gehouden en gepland.
4. Stand van zaken Taxbus
Mededeling wordt doorgeschoven naar de volgende keer in verband met
afwezigheid wethouder Van Dongen.
5. Werkgroep verbinding in de basis
Werkgroepleden zouden uitgenodigd zijn voor de eerste bijeenkomst. Dit wordt
niet bevestigd in de groep. Projectleider zal hierop actie ondernemen
6. Nieuw mailadres
Ter kennisname wordt medegedeeld dat er voortaan een eigen emailadres is voor
Veldhoven aan Tafel: veldhovenaantafel@veldhoven.nl.
7. Overige mededelingen
Seniorenraad geeft aan dat bijeenkomsten voor autisme en wonen georganiseerd
zullen worden. De Seniorendag zal wederom plaatsvinden in oktober

4.

Ingebrachte agendapunten/vragen

1. Clientondersteuning door Seniorenraad
De gemeente geeft aan dat de gemeente Veldhoven in mei 2018 is verkozen tot
koploper cliëntondersteuning. Hiervoor zal in oktober een bijeenkomst
plaatsvinden met de gemeente die afgelopen jaar koploper was. In november is er
een landelijke bijeenkomst voor alle koplopersgemeenten. Verwacht wordt dat bij
deze bijeenkomsten de richting en de vrijkomende financiering duidelijk zal
worden.
2. Leerlingenvervoer door SGPV
Door vertegenwoordiger SGPV wordt aangegeven dat ter ore is gekomen dat de
gemeente Veldhoven geen ruimhartig beleid voert, voor wat betreft
leerlingenvervoer. De verordening is vrij star en staat enkel vervoersbewegingen
toe tussen school en huisadres. Er zijn geen mogelijkheden voor
vervoersbewegingen naar een opvangadres. SGPV is voorstander van een
ruimhartiger beleid waarbij ouders in staat gesteld worden om hun zorgtaken
beter te combineren met werk. De SGPV begrijpt dat de verruiming aan
voorwaarden en beperkingen is gebonden en dat niet steeds wisselende adressen
opgegeven moeten kunnen worden. Ook begrijpen zij dat bijvoorbeeld enkel

vervoerbewegingen naar professionele opvang vergoed worden en niet opvang bij
familie. Wethouder Van de Looij geeft aan dat hij dit signaal zal meenemen naar
het college.

5.

Ontwikkelingen Jeugdzorg

Wegens de afwezigheid van wethouder Van Dongen wordt dit punt doorgeschoven
naar de volgende keer.

6.

Cliëntervaringsonderzoeken

Door de gemeente wordt uitgelegd dat in 2019 weer cliëntervaringsonderzoeken zullen
plaatsvinden. Nieuw in 2019 is dat ook de ervaringen worden gemeten van mensen
die met de gemeente te maken hebben voor werk& inkomen en schulddienstverlening.
Bijgevoegd zijn voorbeeld vragenlijsten. De gemeente zou graag input vanuit
Veldhoven aan Tafel meenemen.
Vanuit VaT worden de volgende aanbevelingen gegeven:
•
Zo weinig mogelijk vragen, beknopte vragen, aantrekkelijk om de vragen in te
vullen
•
Vragen over bezwaar/beroepsmogelijkheden
•
Taalnivo A2, lettergrootte
Afgesproken wordt dat iedereen nog de gelegenheid krijgt tot 15 oktober om
aanbevelingen door te geven.

7.

Concept verslag ‘Veldhoven aan tafel’

Vanuit de Seniorenraad worden een aantal punten ‘naar aanleiding van’ besproken.
•
Gevraagd wordt naar de stand van zaken ondersteuning vrijwillige
thuiszorgers. De gemeente geeft aan dat dit punt nog steeds onder de
aandacht is, maar dat er nog geen oplossing voor gevonden is. Dit komt omdat
er ook met vrijwilligers gewerkt wordt bij de achtervang en het lastig is om
daar voor gezette tijden geschikte vrijwilligers te vinden.
•
Gevraagd wordt naar de stand van zaken opleidingen. Door de gemeente wordt
aangegeven dat regelmatig bijscholing plaatsvindt via ‘de Koepel’. De
deelnemers aan VaT kunnen hier kosteloos gebruik van maken.
•
Gevraagd wordt of de gemeente meer ruchtbaarheid kan geven aan de
uitbreiding van de Meedoenvoorziening. De gemeente geeft aan dat dit op de
planning staat. Momenteel worden nog een aantal gesprekken met organisaties
die willen deelnemen gehouden. Als dat allemaal is afgerond en het aanbod
definitief is, zal een publicatie in het weekblad gedaan worden. De gemeente
nodigt de deelnemende organisaties zelf ook uit tot het kenbaar maken bij de
leden/deelnemers.
Het verslag wordt hiermee vastgesteld.

8.

Rondvraag & Sluiting

In de rondvraag komen de volgende zaken aan de orde:
Vertegenwoordiger wijkplatform geeft aan dat hij op 7 december niet aanwezig kan
zijn vanwege activiteiten op de schaatsbaan.
Individuele burger vraagt naar de stand van zaken rondom Zuidzorg

Vertegenwoordiger Seniorenraad vraagt naar bij wie zij moet zijn voor publicaties op
de wijkborden. Door het wijkplatform wordt aangegeven dat dit bij het wijkplatform
Zeelst geregeld moet worden.
Volgend overleg Veldhoven aan Tafel: vrijdag 7 december van 09.30 uur tot 11.30
uur, locatie: gemeentehuis Veldhoven
Wethouder van Dongen kan op 7 december tot 10.30 uur aanwezig zijn. Voorgesteld
wordt om vervanger De Kort de vergadering van 10.30-11.30 uur voor te laten zitten.

