NOTULEN
Datum

: 21 juni 2019

Bijeenkomst

: Adviesraad Sociaal Domein Lochem

Aanwezig

: Annemarie Groothedde, Kees Sterrenburg, Ayse Boya, Esther Wissink, Wim
Mooijman , Gerard Groenouwe, Henny Jansen (voorzitter), Tom Delfgaauw en
Majella Schreurs

Afwezig

:Wim Koch en Rene Pullen

1. Opening
De vergadering wordt door de voorzitter geopend. Niet iedereen heeft alle stukken kunnen
printen. Afgesproken wordt dat de stukken per mail en per post worden verzonden.
2. Presentatie Raadsmonitor
Beleidsmedewerkers Koos Huizenga en Diane Klok lichten de raadsmonitor toe.
Eerste is de staat van Lochem
Dit zijn de basisgegevens. Hoe ziet de bevolkingsopbouw van de gemeente eruit? Hoeveel
kinderen zitten er in het basisonderwijs? Wanneer we dit een aantal jaren registreren,
kunnen we dit gaan vergelijken. Hieruit zijn dan trends of ontwikkelingen te herleiden die we
kunnen gebruiken bij het opstellen van ons beleid.
Tweede is preventie
Hieronder worden de zaken op preventief gebied weergegeven.
Derde zijn de wettelijke taken
Dit zijn de taken waar we als we gemeente verantwoordelijk voor zijn. Denk aan de
Jeugdwet, uitkeringsinstanties en Wmo. Dit willen we als raamwerk hanteren, dat dan gevuld
wordt.
Vanuit de adviesraad wordt opgemerkt dat het een mooi stuk is. Goed te zien dat het ook in
ontwikkeling is. Denk ook aan het belang om de ontwikkelingen mee te nemen hierin, zodat
de cijfers betekenis krijgen, zoals de bijstandsgerechtigden. Zijn dit allemaal nieuwe of deels
bestaande en nieuwe? Hoe moeten deze cijfers geïnterpreteerd worden? Hoe wordt het
huidige beleid gekoppeld aan de cijfers? Hoe monitor je dit en wat zijn daarvan de effecten?
De medewerkers worden bedankt voor hun toelichting op de raadsmonitor. We blijven het
volgen.
3. Pilot statushouders
Beleidsmedewerker Jan Olde Loohuis komt het actieplan Statushouders toelichten.
De nieuwe Wet inburgering staat voor 2021 gepland. Als gemeente worden wij weer
verantwoordelijk. Dit gaat heel wat betekenen. Er zijn veel initiatieven en organisaties bij
betrokken. In het huidige stelsel moeten nieuwkomers zelf alles inkopen en regelen. We
hebben anderhalf jaar de tijd om dit voor te bereiden:
- wat willen we?
- wat zeggen de partners?
- wat zeggen inburgeraars?
wie zijn de statushouders?
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Vanuit de adviesraad komt de vraag hoe dit
beleidsstuk te plaatsen?
De input van de nieuwkomer zelf wordt hierin gemist.
Is er nu al inzicht hoe beperkt de doelgroep is?
In hoeverre is gekeken of de projecten die je voorstelt ook werken?
De resultaten worden gemist in dit stuk. Wat steken we erin en wat halen we eruit? Met
name voor de doelgroep.
Wat willen we hierin zien?
Er staan veel voornemens in de notitie, maar je ziet nauwelijks terug welke resultaten
men als gemeente wil behalen. En ook hoe je dit met elkaar vaststelt en de monitoring
hierop inricht. Pas in hoofdstuk 5 komt dit terug. Voor de leesbaarheid zou het goed zijn
om dit ook te verbinden in de tekst zelf. Tevens wordt ook vastgesteld dat de resultaten in
SMART termen geformuleerd kunnen worden. Op deze manier maak je de
resultaatomschrijvingen ook concreter.
Er zijn taalafspraken qua niveau. Hoeveel van deze mensen hebben dit niveau bereikt?
Hoe faciliteren we hierin? Naast het proces is het ook belangrijk wat dit voor resultaten
oplevert voor de doelgroep.
Wat zijn de consequenties als er niet aan voldaan is?

Advies is om in beeld te brengen wie nu wat doet qua taalondersteuning.
Vanuit de adviesraad wordt opgemerkt dat het wel wenselijk is sleutelfiguren in te zetten
voor het ophalen van ervaringen van statushouders.
Zit het onderdeel gezinshereniging hierin opgenomen? De nareizigers actief inburgeren zit
niet in dit stuk verwerkt. Gezinshereniging van de vluchtelingen wel, die moeten wel
inburgeren.
De voorzitter bedankt Jan Olde Loohuis voor zijn toelichting en rondt dit onderwerp af.
4. Terugkoppeling uitkomst inventarisatie profielen
Een en ander is doorgesproken en in het overzicht verwerkt. Het overzicht wordt bijgesteld
en bij de notulen gevoegd. Voor de doelgroep jongeren is afgesproken dat we via het
jongerencentrum onderwerpen kunnen voorleggen wanneer deze aan de orde zijn. Dan
hebben we voor de doelgroep onderwijs nog geen invulling. Voor de doelgroep
mantelzorgers/vrijwilligers hebben we 5 leden.
5. Concept begroting 2020
Bij het voorbereiden en voor bespreken van de begroting is geconcludeerd dat dit
samenhangt met het visiedocument. De begroting wordt hierop aangepast en in september
geagendeerd. Majella is hiermee al gestart en komt onder meer met de input van de
voorzitter tot een eerste voorstel van visieomschrijving.
6. Vaststellen notulen d.d. 11 april 2019
De notulen worden vastgesteld.
In het algemeen wordt de wens uitgesproken om naast de notulen een actielijst op te stellen.
7. Ingekomen stukken
- Verzoek om mee te denken met opstellen algemeen beleidskader sociaal domein.
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Annemarie Groothedde en Tom Delfgaauw sluiten
aan. Rene Pullen wordt ook gevraagd om aan te
sluiten voor het stuk jeugdhulp.
Opheffing regionale cliëntenraad, wordt ter kennisname aangenomen. Kees Sterrenburg
geeft nog een korte toelichting en achtergrondinfo.
Uitnodiging fysieke overlegtafel.
Tom Delfgaauw geeft aan hierover te worden geïnformeerd. Het belang wordt niet
gezien om aan te haken. Dit ook met het oog op efficiënte tijdsbesteding. Besloten wordt
om hier niet bij aan te haken. Via de achterban worden we geïnformeerd.

8. Rondvraag
Kees Sterrenburg geeft aan op de politieke avond te zijn geweest en koppelt dit terug.
Wim Mooijman merkt op dat er bij Marga Klompé wat speelt. Dit loopt al langer. Alleen
maakt men zich nu toch wel zorgen. Voor de dagopvang van de ouderen is de huisvesting
afgekeurd. De wachtlijsten lopen nu behoorlijk op. Het gaat met name om dementerende
ouderen. De indicaties worden wel gegeven maar er is geen huisvesting. Dus de vraag kan
niet worden bediend. Opgemerkt wordt dat dit als eerste de verantwoordelijkheid is van
Marga Klompé. Aan de andere kant worden de vrijwilligers en mantelzorgers hierdoor extra
belast. Henny Jansen gaat bekijken hoe dit mee te nemen richting de wethouder en maakt
hiervoor een opzet.
Ayse Boye bericht dat op 7 juni de burgemeester op visite was bij de vrouwengroep van de
moskee. Hier is de problematiek met hangsenioren voor de deur aangekaart. En er is
gevraagd of er alternatieven zijn. De burgemeester heeft toegezegd hiernaar te gaan kijken.
Volgende keer graag het onderwerp deskundigheidsbevordering op agenda.
Afgesproken is dat uit de pot deskundigheidsbevordering voor alle leden een digitaal
abonnement op Zorg en Welzijn geregeld wordt.

9. Sluiting
De vergadering wordt met dank aan alle deelnemers gesloten.
Vastgesteld op 10 september 2019
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