NOTULEN
Datum

: 10 september 2019

Bijeenkomst

: Adviesraad

Aanwezig

: Henny Jansen (vice voorzitter), René Pullen, Annemarie Groothedde, Esther
Wissink, Wim Mooijman, Gerard Groenouwe, Tom Delfgaauw en Majella Schreurs

Afwezig

:Wim Koch, Ayse Boya en Kees Sterrenburg

1. Opening en mededelingen
De vice voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.
2. Ontmoetingsinitiatieven
Vanuit de adviesraad hebben mevrouw A. Groothedde en mevrouw A. Boya hier aan
deelgenomen. Dit agendapunt schuift door naar de volgende vergadering in verband met
afwezigheid van mevrouw Boya.
3. Algemeen beleidskader
Mevrouw Groothedde en de heren Delfgaauw, Pullen en Koch hebben input geleverd en
meegedacht voor het concept algemeen beleidskader. Op dit concept hebben zij nog
aanvullende aandachtspunten ingebracht bij de heer Van Riezen. We hebben hierop nog
geen terugkoppeling ontvangen. De vraag is ook of de reactie breed gedeeld is met andere
betrokken beleidsmedewerkers. En hoe ziet de verdere procedure en het tijdspad eruit? De
secretaris gaat hier achter aan en we zien de vernieuwde versie met belangstelling tegemoet.
4. Pilot Statushouders
We zien terug dat de input is verwerkt. Wat we missen is de rol van de ervaringsdeskundige,
statushouder zelf. Dit kan niet los gezien worden van de hele problematiek. Probeer
systematisch mensen uit deze doelgroep erbij te betrekken om ervaringen te delen. Een
soort platform of klankbordgroep de hele integratie. Doe dit structureel.
Vooral de vraag hoe we dit gaan monitoren, volgen en in beeld krijgen is niet opgenomen.
Dit is wel essentieel om te bepalen of je met het ingezette beleid de doelgroep en doelen
bereikt. Er wordt aangegeven dat er meer vrijwilligersplekken beschikbaar zijn. Hoeveel
plekken gaat het dan om en hoe meet je dit?
Ook wordt het smarter maken gemist in het document. Kortom wij zien nog wel wat
aanvullingen. De heren Jansen en Delfgaauw buigen zich over een concept voor de reactie
hierop aan het College. Deze wordt per mail gedeeld.
5. Visiedocument en conceptbegroting
Het visiedocument wordt pagina voor pagina doorgenomen.
Op pagina 1 wordt het aantal 9 als te beperkt ervaren. Dit wordt aangepast.
Pagina 2; Geen opmerkingen
Pagina 3; Geen aanvullingen
Pagina 4; Bij ophalen van signalen
Openbaarheid van vergaderingen aan laten sluiten bij huishoudelijk reglement.
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6.
7.

8.

9.

Pagina 5; Lopende adviezen, jaarprogramma en planning
2020 opnemen in aparte jaarplanning 2020 en uit de visie
halen. Het jaarprogramma en de planning kunnen
bijgewerkt worden.
Kunnen we op basis van dit document en de opmerkingen dit document vaststellen? Bij deze
vastgesteld.
Conceptbegroting 2020
De heer Delfgaauw vraagt of de deskundigheidsbevordering van de ambtelijk secretaris ook
in deze begroting is verwerkt? Dit wordt nagevraagd. Ter vergelijking ziet de heer Delfgaauw
graag de begroting van 2019 er nog naast. Een ieder stemt hiermee in.
Met deze aanvulling is de begroting vastgesteld.
Verdeling dorpskernen
Dit pakken we samen met de themamiddag die in oktober wordt gepland.
Vaststellen notulen
Pagina 1; graag achternamen bijvoegen bij de beleidsmedewerkers en titel/functie.
Pagina 2, geen opmerkingen
Pagina 3, de namen aanvullen
Pagina 4, geen opmerkingen
Pagina 5, deskundigheidsbevordering op de agenda, staat niet op de agenda. Volgende keer.
Vastgesteld.
Ingekomen stukken
’t Baken
Voor donderdag 17 oktober staat de volgende vergadering gepland. Hiervoor is de heer
Koetsier uitgenodigd om aan te sluiten. Dit deel van de vergadering vindt in besloten kring
plaats. Aan een ieder het verzoek om bij zijn/haar achterban op te halen en in kaart te
brengen wat er speelt. Dit graag mailen naar de secretaris, zodat hiervan een overzicht
gemaakt kan worden. En we onderwerpen van te voren kunnen voorbereiden en waar nodig
extra informatie kunnen inwinnen.
Rondvraag en sluiting
Mevrouw Wissink vraagt zich af of het mogelijk is dat een volgende keer de toehoorders zich
voor kunnen stellen. En ze is benieuwd hoe deze vergadering wordt ervaren. Het is goed om
hier wat aandacht aan te besteden in de toekomst.
Mevrouw Schreurs geeft uitleg over de mogelijkheden voor het afsluiten van het
abonnement op zorg en welzijn. Besloten wordt om het digitale abonnement af te sluiten.
Een ieder is akkoord met het vrijgeven van zijn/haar mailadres en een en ander wordt in
gang gezet.

De vergadering wordt met dank aan alle deelnemers gesloten.
Volgende vergadering donderdag 17 oktober 2019 om 16.00 uur.
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