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NOTULEN 

Datum  : 17 oktober 2019 

Bijeenkomst : Adviesraad Sociaal Domein 

Aanwezig : Wim Koch ( voorzitter),  Ayse Boya, Kees Sterrenburg,  Annemarie Groothedde,  

Esther Wissink, Wim Mooijman, Gerard Groenouwe, Tom Delfgaauw  en Majella 

Schreurs 

Afwezig : Henny Jansen 

1. Opening en mededelingen 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.  
Mededelingen 

 De voorzitter geeft een terugkoppeling van het gesprek met de wethouder. De begroting 
zoals deze op 10 september door de adviesraad is vastgesteld, is niet geaccordeerd door 
het College. Dit heeft te maken met bezuinigingen die doorgevoerd moeten worden.  De 
verwachting is dat we vanuit 2019 budget overhouden, omdat we nog niet volledig 
draaien en nog niet alles hebben ingezet. Dit bedrag kunnen we meenemen naar 2020. 
De verwachting is dat dit voldoende is om de begroting sluitend te krijgen voor 2020.  

 Terugkoppeling sportakkoord 
Mevrouw E. Wissink is bij de bijeenkomst geweest voor het sportakkoord. Ze geeft 
hierover een terugkoppeling. Het sportakkoord is veel breder dan alleen met 
verenigingen. Hoe zien we de rol hierin als Adviesraad?  Het gaat om het bewegen in het 
algemeen en hoe je daarmee gezonder leeft. Vanuit de adviesraad valt dit samen met 
preventie. Mevrouw E. Wissink blijft hierbij aangehaakt om dit te volgen. De 
contactpersonen daarvoor zijn de beleidsmedewerker en de projectleider voor dit 
sportakkoord.  

 Veilig mailen met ZIVVER. De gemeente Lochem werkt vanaf heden met ZIVVER. 
Mevrouw M. Schreurs legt uit wat dit betekend voor het mailverkeer.  

2. Voorbereiding gesprek met ‘t Baken 
De kennismaking met de heer M. Koetsier is besproken.  

3. Vermelden van namen en persoonsgegevens 
We hebben met het opzetten van de website er bewust voor gekozen alleen onze 
voornamen erbij te zetten. Het vermelden van privé mailadressen en/of telefoonnummers is 
niet wenselijk en ook niet de bedoeling. Wanneer inwoners in contact willen komen met  
(leden van) de adviesraad,  vragen of opmerkingen hebben , dan kan dit via de secretaris.  Zij 
is per telefoon of per mail bereikbaar. Het is wel wenselijk dit nog wat duidelijker te 
vermelden op de website. Dit op de pagina waar ook de leden staan . We nemen een en 
ander dan mee in de evaluatie volgend jaar. Dan hebben we ook de werkgroepen gevormd.  

4. Deskundigheidsbevordering  
De voorzitter merkt op dat het abonnement  zorg en welzijn is afgesloten. Niet bij iedereen is 
deze ontvangen. De secretaris gaat hier achteraan. De voorzitter inventariseert wat er zoal 
wenselijk is. Dit is heel divers. Besloten wordt om dit verder op te pakken met de 
themamiddag.  
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5. Ontmoetingsinitiatieven 
Besloten wordt dat mevrouw A. Groothedde aansluit bij 
de klankbordgroep.  

6. Datum themamiddag  
De themamiddag  staat gepland voor 4 november  van 15.00 tot 18.00 uur. Mevrouw E. 

Wissink en mevrouw A. Groothedde bereiden deze dag samen met de secretaris voor.   

7. Vaststellen notulen 
Pagina 1; geen opmerkingen 
Pagina 2, geen opmerkingen 
Vastgesteld. 

8. Ingekomen stukken 
- Regio bijeenkomst Deventer 

Hiervoor waren wij per abuis niet uitgenodigd terwijl we wel op de agenda staan. 
Besloten wordt om bij de volgende uitnodiging te bekijken welke punten er op de agenda 
staan en wie er vanuit de expertise aansluit bij deze bijeenkomst.  

- Uitnodiging Rotterdam 
Besloten wordt hier niet naar toe te gaan met het oog op de afstand en de tijd die het 
dan kost.  

- Uitnodiging vrijwilligerscentrale 
Een ieder heeft deze ontvangen.  De voorzitter en mevrouw A. Groothedde gaan in ieder 
geval naar deze bijeenkomst.  

- Reactie op input algemeen beleidskader 
Complimenten aan de heer Van Riezen voor de uitgebreide terugkoppeling. Dit zien we 
als adviesraad graag. Duidelijk en helder weergegeven wat er met onze input is gedaan.  
Super deze reactie. Deze wijze van antwoorden kan als standaard gaan dienen voor het 
schriftelijk beantwoorden van vragen en/of opmerkingen vanuit de adviesraad. 

- Beëindiging lidmaatschap de heer R. Pullen 
De heer Pullen neemt afscheid als lid van de adviesraad. Zijn inzet  en expertise wordt 
zeker gemist. De heer Pullen wordt bedankt voor zijn inbreng en bijdragen.  

- Uitnodiging Plus OV 
De uitnodiging wordt besproken en er wordt kort gediscussieerd over de rol en input 
vanuit de adviesraad. Met het oog op de beschikbare tijd en de onderwerpen die er nog 
staan voor aankomende maanden, wordt besloten hier niet bij aan te sluiten. 

- Plan van aanpak ’t Baken 
o De adviesraad wenst toch graag input te leveren voor het plan van aanpak. 

Gevraagd wordt of er aangehaakt kan worden bij de tussentijdse besprekingen 
als observator. De heer K. Sterrenburg sluit daarbij dan aan. De secretaris pakt 
dit op. 

- Uitnodiging kennismaking gemeenteraad.  
De uitnodiging wordt kort besproken. Het lijkt een ieder goed om kennis te maken en de 
werkwijze van de adviesraad te delen. Besloten wordt om dit wel door te schuiven naar 
begin van volgend jaar.  

- Meedenken met beleidsplan Wmo/jeugd.  
De heren Delfgaauw en Koch sluiten hierbij aan. Mevrouw Groothedde heeft al 
voldoende andere onderwerpen voor nu.  
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9. Rondvraag en sluiting 
Er zijn geen punten voor de rondvraag.  
De vergadering wordt met dank aan alle deelnemers  
gesloten.  
 
Volgende vergadering dinsdag  12 november 2019 om  18.30 uur. 


