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Datum:    15 maart 2022 

Tijd:     19.30 – 21.30 uur  

Locatie:    Gemeentehuis - Raadzaal 

Aanwezig:   Chris van Tilborg, Wim Groeneveld, Jan Hammenga, Henk Riksen, Janneke van de  

               Berg, Jeannet van Gelder, Elke van den Heuvel 

Aanwezig gemeente:  Ina Mol 

Gast:    Elly de Jong 

Afwezig met kennisgeving:  Magda van Benthem, Margrietha van de Werfhorst, Liesbeth den Ouden 

Volgende vergadering:  19 april 2022 
 

01. Opening & mededelingen 

Chris opent de vergadering. Welkom aan iedereen. Fijn dat we weer op deze manier kunnen vergaderen. Het is een 

bijzondere tijd. We rollen van de ene crisis in de andere crisis. De oorlog heeft ook consequenties voor ons: voor 

het Sociaal Domein. 

Bijzonder welkom aan Elly. 

Afwezig met kennisgeving: Liesbeth den Ouden, Margrietha van de Werfhorst en Magda van Benthem. 

 

02. Vaststelling agenda 

Agenda wordt onveranderd vastgesteld. 

 

03. Vaststelling notulen 15 februari 2022: 

Jeanet: punt 3 pagina 1: Magda haalt vragen op bij de huisartsen. Krijgen we hier een terugkoppeling van?  

Nog niets gehoord. Henk vraagt dit uit. 

Jan: punt 6 pagina 2: Wilco Vos maar Doeke Post 

pagina 3 & 4: tekst niet goed. Toevoegen:  niet, in de zin we hebben jullie niet nodig… 

Elke: pagina 4: ‘Moedige moeders’ moet zijn ‘Moedige ouders’ 

pagina 5: Platform moet met f i.p.v. v 

 

04. In- en uitgaande stukken 

Nagekomen: GoedBezig en GGD Noord-Oost Gelderland 

 

05. Actielijst plenair 

- Vervolg gesprek met Dorina over de onafhankelijke clientondersteuning is volgende week 

- PIO: Henk en Chris waren vanochtend bij de vergadering aanwezig. Hebben zich voorgesteld en vanaf nu zal er 

iedere vergadering een lid van de Adviesraad aanwezig zijn. De Oekraïne kwam hier aan bod. Mirjam Prins-

Tjebbes heeft hier over verteld. Geprobeerd wordt einde deze week de website voor vraag en aanbod online te 

hebben.  

Jan was ook bij het overleg, afgelopen zaterdag, met burgemeester en andere partijen, aanwezig. Jan vind dat het 

DPGO een beetje wordt vergeten in dit hele verhaal. Vind dat het relatief traag gaat bij de gemeente en dat het 

langs elkaar heen loopt. Donderdag is er weer overleg hoe we dit als DPGO oplossen. 

 

-Stichting Leergeld zoekt een coördinator. Wie weet iemand voor deze vacature? 

Aan bod kwamen verder de onderwerpen: Respijtzorg, huisvesting van de Huiskamer van Wezep, tegemoetkoming 

energiekosten en de nota wonen, welzijn, zorg. 

 

12 april is de volgende PIO vergadering: Jan zal hierbij aanwezig zijn. 

 

06. Adviezen: 

- Nota mantelzorg: Hier moeten we nog naar kijken. Nicole geeft toelichting bij PIO op 12 april 

- Visie wonen, welzijn en zorg: In de vergadering kwam het er op neer, gedurende het proces zullen we 2x per jaar 

worden bijgepraat over de voortgang, geen deelname aan werkgroepen maar meedenken en adviseren aan 

projectleider. Een langlopend proces van jaren. Het gehele Sociaal Domein zit hier in. De raad vroeg zich af of wij 

niet meer betrokken moeten worden bij invulling van deze nota. De wethouder kijkt er toch anders tegen aan. 

Kunnen we zien of de inwoners voldoende worden meegenomen in het hele proces.  

 

Het gesprek met bestuur en Liesbeth en Magda heeft inmiddels plaatsgevonden. Over en weer is geprobeerd 

duidelijk te maken wat de positie is van de Adviesraad. De insteek van het gesprek was laat ons participeren zoals 

wij bedoeld zijn. We zijn er voor aangesteld. Sterke positie van de Adviesraad is dat wij Adviesrecht hebben. Graag 
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voorin de processen samen optrekken.  

Wat betreft het beleid voor Wonen, Welzijn, Zorg: daar willen we toch wel een beter inzicht in krijgen en meer bij 

de uitvoering van het proces betrokken worden.  

 

Ook werd begrip gevraagd voor onze irritatie over het adviesproces, de routing. Vaak hebben de commissie en de 

raad eerder de stukken dan de Adviesraad, terwijl de adviesraad de geadresseerde is. De gemeente gaat dit echt 

veranderen. Liesbeth V. heeft begrip gevraagd voor de situatie Corona. Dat was best moeilijk en er zijn veel dingen 

niet gegaan zoals ze hadden moeten gaan. 

 

De intentie werd naar elkaar uitgesproken dat we in alle openheid met elkaar door willen gaan. Mogelijke 

misverstanden moeten direct uit de wereld worden geholpen. Het is een goed en verhelderend gesprek geweest, 

waarbij ieder uiteindelijk positief stond t.o.v. de voortzetting van een intensieve en synergetische samenwerking. 

 

07. Nieuws uit het DB 

Op 3 maart jongstleden heeft er een uitgebreid gesprek plaats gevonden met Elly. Elly wil zich graag inspannen 

voor de Adviesraad. De werkgroep ‘Wonen en Vervoer’ zal wellicht iets kunnen zijn voor Elly, om aan te sluiten bij 

Janneke. De leden gaan akkoord dat Elly deel gaat uitmaken van de Adviesraad. Elly zal haar persoonlijke 

gegevens naar Henk sturen en Henk zal een aanbevelingsbrief aan B&W sturen. 

 

Volgende vergadering zal het concept jaarverslag er liggen. 

 

De vraag wordt gesteld of het uitprinten en versturen van de vergaderstukken naar enkele leden wel echt nodig is 

gezien milieu en kosten aspecten. De betreffende leden geven aan hier toch wel grote voorkeur voor te hebben. 

Besloten wordt dat Ina dit blijft doen voor de leden die dit hebben aangegeven.  

 

Website: De nieuwe site staat al online. Wordt nog aangepast daar waar nodig. 

 

08. Commissie- en raadsvergaderingen 

17 februari was er een commissie vergadering: Hier werd de Adviesraad geprezen door verschillende partijen.. 

Hieruit blikt dan wel dat de adviezen door de raad gewaardeerd worden. 

 

Jan geeft aan dat niemand reageerde op de Schuldhulpverlening, behalve het CDA.  

 

09. Nieuws uit de werkgroepen: 

a. Werkgroep ‘opgroeien en opvoeden’ – Elke & Jeanet + 1 vacature 

Geen nieuws, wel een vraag: De landelijke staking vanuit de Jeugdzorg vandaag. Hoe staat onze gemeente 

daarin? (vraag voor Magda) 

b. Werkgroep ‘Participeren’ – Margrietha & Wim 

Wim laat weten dat de folder voor het stemmen er gelikt uitziet en goed leesbaar is. En bij Margrietha was 

mail binnen gekomen dat het bij het stembureau goed is gegaan met een dame met verstandelijke beperking. 

Ook was de medewerking bij het stembureau goed. 

c. Werkgroep ‘Opvangen’ (Sociaal vangnet) – Liesbeth & Jan 

Geen nieuws. 

d. Werkgroep ‘Wonen en Vervoer’ – Janneke + 2 vacatures 

Geen nieuws. 

 

Evaluatie beleid Sociaal Domein 2019-2021 

- Inventariseren thema’s per werkgroep 

- Inventarisatie situatie inwoners op thema en/of ondersteuning 

- Huidige voortgang en status per thema beoordelen 

- Voorbereiden op presentatie per werkgroep op 27 mei 

 

Als DB hebben wij hier een proces voor geschreven. Chris heeft gekeken wat de beste manier is. Chris 

adviseert om kwartaalrapportage 3e kwartaal door te lezen; Tip: gebruik de zoekfunctie in het dossier. Chris 

mist in de evaluatie wel de participatieladder. Terwijl zo belangrijk! Chris stuurt de participatie naar Henk/Ina 

Voorstel aan Jan & Liesbeth om gezamenlijk met Janneke dit te doen. Elly draait hierin mee als gast. 
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10. Workshop met als thema ‘Bereiking achterban’ 

Willen nu een stapje verder gaan. Als we willen adviseren moeten we wel de mensen bereiken. 

 

Het proces van adviseren is nu als volgt; we worden geïnformeerd door beleidsmedewerkers en gaan dan naar 

eigen goeddunken er mee de slag en geven vervolgens advies. Maar wat vinden de personen in kwestie hiervan? 

Hoe bereiken we de achterban 

 

Het doel is de achterban bereiken. 

 

De werkgroepen zijn hiermee aan de slag gegaan en de vraag naar welke groepen en waar te benaderen is op een 

flipovervel uitgewerkt. Henk werkt dit uit. 

 

11. Rondvraag 

 

12. Sluiting 

 

 

 


