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1. Voorwoord  
Dit is het zevende jaarverslag van het Platform Samenleving IJsselstein.  
Evenals in voorgaande jaren heeft het PSIJ zich intensief bezig gehouden met de uitvoering 
van de WMO, de Jeugdwet en de Participatiewet.  
Er hebben in 2019 acht plenaire vergaderingen in het stadhuis plaats gevonden. 
Daarnaast hebben verschillende leden van het PSIJ overleg gevoerd met 
beleidsambtenaren en de vergaderingen van de commissie Samenleving bezocht als daar 
onderwerpen aan de orde kwamen die te maken hadden met het werk van PSIJ. 
 
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 Jeugdwet 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 de Jeugdwet, of als iemand in de problemen komt met werk en inkomen.  
 
4 Hoe werkt het PSIJ?  
Het PSIJ heeft de mensen, die gebruik maken van de WMO, Jeugdwet of 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.  
In 2019 heeft het PSIJ op acht woensdagen van 17.00-19.00 uur voltallig vergaderd. Er 
wordt via een vaste agenda met elkaar gesproken over alles wat zich aandient vanuit de 
uitvoering van het sociaal beleid van IJsselstein. Dit kunnen onderwerpen zijn die vanuit 
het college door de beleidsambtenaar wordt ingebracht, dan wel door signalen uit de 
samenleving via PSIJ-leden aan de orde worden gesteld. Indien de bespreking leidt tot de 
wens om een advies aan het college uit te brengen, wordt afgesproken welke PSIJ-leden, 
zo nodig aangevuld met een extern deskundige, als werkgroep een advies gaat 
voorbereiden.  
Het conceptadvies zal dan in de volgende PSIJ-vergadering, al dan niet gewijzigd, worden 
vastgesteld en aan het college worden aangeboden. 
De vergaderingen worden genotuleerd door een externe notulist. Er is ook steeds een 
ambtenaar sociaal domein bij de vergaderingen aanwezig. Hij/zij informeert het PSIJ over 
de stand van zaken op beleidsgebied en fungeert als vraagbaak en adviseur.  
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5. Indeling PSIJ-leden naar gebruikersgroepen binnen de WMO  
 
 Senioren, die ondersteuning nodig hebben om zelfstandig te kunnen blijven 

wonen, inclusief dagopvang: 
 

Hans Pillen tot 8-5-’19, opgevolgd door Ans Hazelager en Monique de Goeij 
- - 

 Jeugd, die ondersteuning nodig heeft om zich kansrijk te ontwikkelen: 
 

Margret van Paassen tot 20-3-’19, opgevolgd op 20-11-‘19 door Gerlinda 
Kortenhoeven en 1 vacature 

- - 
 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: 
 

Jan van der Schot en 1 vacature 
- - 

 Mensen die grote problemen hebben met werk (werkeloosheid) en/of inkomen 
(schulden): 

 
Martin Spanjers vanaf 11-9-’19 en 1 vacature 

- - 
 Mantelzorgers en vrijwilligers, die mensen met helpen bij het zelfstandig kunnen 

blijven: 
 

Marianne Heijnen 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 en Marianne Heijnen 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. 
 
6. Vaste werkgroepen PSIJ.  

 
PR/Website     DB leden 
 
Clienttevredenheidsonderzoek WMO DB leden 
 
Clienttevredenheidsonderzoek Jeugd Gerlinda Kortenhoeven en vacature 
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7. Overzicht van de werkzaamheden van de PSIJ-leden, gekoppeld aan een 
gebruikersgroep 
 
Senioren: 
In 2019 werden bijeenkomsten die moesten leiden tot “Koers Sociaal Domein 2020-2022” 
bijgewoond. De conclusie voor ons taakgebied “Extra aandacht voor ouderen door het 
opzetten van een seniorenaanpak” sprak ons zeer aan en onderschrijven wij volledig.  
Het nog te vormen ouderenbeleid is geparkeerd tot een nieuwe notitie voor Sociaal Beleid 
is gepubliceerd.  
De woonvisie van de Gemeente IJsselstein laat zien dat de huisvesting van ouderen 
grote aandacht vraagt, vanuit ons gezichtspunt wordt gepleit voor veel levensbestendige 
woningen waardoor er misschien ook wat meer doorstroming kan komen in de 
woningmarkt.  
Gezien de komende aanpassingen aan de trambaan waardoor deze vorm van vervoer stil 
komt te liggen is aandacht gevraagd voor de mogelijkheden van ouderen om voor goed 
vervangend vervoer te zorgen. 
 
Jeugd:  
In 2019 is een zogenaamd kwalitatief ervaringsonderzoek gehouden. Dit waren 
gesprekken met ouders en jongeren, welke geen input leverden voor het PSIJ.  
Verder heeft het PSIJ in een groot deel van 2019 vacatures voor het aandachtsgebied 
Jeugdbeleid gekend.  
 
Mensen met een beperking:  
De eerste opdracht blijft het probleem van de toegankelijkheid.  
Dit gaat niet alleen over de toegankelijkheid van bestaande scholen, winkels en 
restaurants, maar ook over nieuwbouw van woningen e.d.  Over dat laatste is er contact 
tussen POG en Provides. van het openbaar vervoer een vereiste.  
Voor de mobiliteit is de toegankelijkheid 
De nieuwe tram, die binnenkort de oude gaat vervangen op het traject naar Utrecht is 
minder toegankelijk voor scootmobielen. 
Problemen en vragen van individuele inwoners worden doorverwezen naar het Sociaal 
Team. 
 
Mensen met psychische problemen: 
Afgelopen jaar hebben we ons voornamelijk bezig gehouden met de komende uitdaging 
voor de gemeente om mensen met psychische problemen goed te kunnen opvangen en 
ook de nodige zorg te verlenen. Hierbij wordt gedacht aan huisvesting, zorg bij acute en 
chronische problematiek, dagbesteding en het hebben van sociale kontakten.  
In 2019 zal deze zorg via beleidsnotities geregeld moeten gaan worden om in 2020 de 
zorg te kunnen verlenen die er nodig is voor deze problematiek. We volgen nauwlettend 
dit proces. 
Afgelopen jaar hebben we reacties gegeven op de nota’s Uitvoeringsplan voor 
implementatie Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) en verkenning 
regionale samenwerking Wvggz. 
Twee maal per jaar worden er thema avonden gehouden en georganiseerd door Psysalon 
IJsselstein. Wij proberen daarin mee te denken. 
 
Mensen met problemen met werk en/of inkomen:  
In een groot deel van 2019 was de vertegenwoordiging van deze groep vacant. Vanaf 11 
september is Martin Spanjers tot het PSIJ toegetreden. In de resterende maanden van dit 
jaar heeft hij zich ingewerkt in de materie en de nodige contacten opgebouwd, waardoor hij 
toe kon treden tot de cliëntenadviesraad van WIL. 
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Mantelzorgers en vrijwilligers:  
Vanuit gesprekken met mantelzorgers en het opgebouwde netwerk zijn verschillende 
signalen opgevangen en in het PSIJ besproken. In het PSIJ is geconstateerd dat er 
weinig bekend is over het aantal mannelijke mantelzorgers en waar zij tegen aan lopen. 
Bij activiteiten voor ondersteuning vanuit het welzijnswerk ziet men meestal vrouwen. In 
overleg met Dafne Maaswinkel van Pulse is geprobeerd om hier meer aandacht te geven. 
In de Mantelzorg-nieuwsbrief Voor Elkaar voor mantelzorgers in Lopik en IJsselstein, die 
in het najaar werd verspreid is met een verhaal van mantelzorger Ton Kwakkel een 
oproep gedaan om als mannelijke mantelzorger te reageren op het voorstel om iets voor 
elkaar te kunnen betekenen. Hier zal begin 2020 gevolg aan worden gegeven.  
Met regelmaat werd de vergadering van het cluster Samenleving bijgewoond. 
 
PSIJ nam ook in 2019 deel aan de vergaderingen van het IJsselsteinse Netwerk 
Vrijwilligers in de Zorg (NVZ). Deelnemers hieraan zijn de professionele organisaties met 
vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties op het gebied van zorg en welzijn. De inzet van 
vrijwilligers komt in brede zin aan de orde. Ook wordt in het NVZ de samenwerking tussen 
organisaties besproken over o.m. de inzet en het mogelijk doorverwijzen van vrijwilligers 
naar elkaar.  
 
 
8. Uitgebrachte adviezen  
 

• Reactie van het PSIJ op de nota’s uitvoeringsplan Wvggz, 11 november 2019 
• Bestuurlijke reactie aan het PSIJ over het dekkingsplan begroting 2020-2023, 30 

oktober 2019 
• Advies van het PSIJ over de begroting 2020-2023, 15 oktober 2019 
• Reactie van de gemeente m.b.t. ombudsfunctie, 1 juni 2019 
• Advies m.b.t. ombudsfunctie, 21 maart 2019 

 
Alle adviezen staan op de website (zie https://www.psij-ijsselstein.nl/over-het-
psij/adviezen-van-het-psij) evenals de ontvangen reacties. 
 

9. Financieel verslag 
 
01-01-2019 Saldo        € 1195,94 
  Subsidie gemeente IJsselstein    € 5342,--  
          
               € 6537,94 
  
      
 
  Onkosten vergoeding leden  € 3210,00 
  Bankkosten               €     11,40 
  Attentie kosten   €     59,95 
  Website / folders       €   148,83 
  Team bevordering   €   400,00 
                 

€  3830,18  
           
31-12-2019     Saldo          € 2707,76 
     
 


