NOTULEN
Datum

: 12 november 2019

Bijeenkomst

: Adviesraad Sociaal Domein

Aanwezig

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

Afwezig

:/

1. Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Speciaal de heer Karssenberg,
en onze toehoorders.
Mededelingen
 De heer G. Groenouwe trekt zich per direct terug uit de adviesraad. We gaan zijn input
missen en bedanken hem voor zijn inbreng en inzet.
 Terugkoppeling vrijwilligersdag
Dit was een zeer geslaagde dag, vooral leuk om te netwerken en te zien dat er veel
vrijwilligers vanuit de kernen op de been waren.
 Overlegtafel Gemeenteraad
De voorzitter is maandag aanwezig geweest bij de overlegtafel in het kader van het
algemeen beleid. Hij geeft hierover een terugkoppeling. Voorstel is om het proces af te
hechten met een advies waarin de strekking luidt dat we ons kunnen vinden in het
document en dat al onze punten zijn verwerkt, dan wel zijn toegelicht. Een ieder kan
zich hierin vinden.
2. Kennismaking voorzitter plaatselijk belang
De voorzitter geeft het woord aan de heer Karssenberg. De heer Karssenberg stelt zichzelf
kort voor. Plaatselijk Belang is erg actief en heeft al veel kunnen realiseren. Gemerkt wordt
wel dat het aanbod van vrijwilligers terug loopt waardoor functies lastiger op te vullen zijn.
Plaatselijk belang brengt ook 2 a 3 keer per jaar een krant uit in samenwerking met
dorpshuus Hoeflo en de kerk. Dit slaat erg aan. Er waren afgelopen jaar ook 2 jubilea,
waaronder 75- jarige bestaan plaatselijk belang en 50-jarig jubileum van Hoeflo.
De komst van de zorgcoördinator wordt toegejuicht. Het blijkt wel een uitdaging om een
coördinator te vinden. Daarbij komt dat we zelf ook nog een deel van de financiering voor
onze rekening moeten nemen, zijnde € 25.000,-. De lijntjes hiervoor zijn al wel uitgezet.
Verder is het een zorg om eenzame mensen uit huis te krijgen. Het gaat om een groep van
ongeveer 20 personen die moeilijk te bereiken zijn.
Mevrouw Wissink vraagt welke andere thema’s er nog op zorg spelen? Eigenlijk is het redelijk
op orde. De beweegtuin is een groot succes. Dit is een aanrader voor iedereen.
De heer Karssenberg sluit af met dat hij bedankt voor de uitnodiging. Mooi dat we op deze
manier hier samen kunnen zitten. Hij ziet dit graag voortgezet, deze contactmomenten. Dit
wordt als adviesraad gedeeld. De heer T. Delfgaauw uit zijn zorgen over de bijdragen vanuit
de kleine gemeenten die gevraagd wordt voor de zorgcoördinator. Hij ziet dit zeker als
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aandachtspunt. De heer H. Jansen vraagt of er
verbinding is tussen de kernen omtrent de
zorgcoördinator. Die is er zeker. Om de twee weken vindt
er afstemming en overleg plaatst. Het valt tegen om dit van de grond te krijgen.
Toehoorders
a. Mevrouw M. Saab uit Syrië. Wil graag een bijdrage leveren aan de samenleving en
komt vanavond om kennis te maken met de adviesraad.
b. De heer S. Halbertsma, kritische burger. Kritisch op vrijwilligerswerk en betaald werk.
Zegt het ook wanneer hij dit signaleert. En kijkt ook mee op andere gebieden en
adviseert waar nodig.
Kennismaking gemeenteraad Lochem
Vooraf aan een politieke avond is prima. De datum 27 januari 2020 is gekozen.
Belangenbehartiging ‘t Baken
Er komen ons diverse geluiden ter oren dat cliënten nergens terecht kunnen met klachten of
andere vragen omtrent ´t Baken. Deze cliënten worden doorverwezen naar de adviesraad.
Eerder was hiervoor een cliëntenraad. Deze is er nu niet. Voorstel is om uit te zoeken hoe dit
juridisch en beleidsmatig zit. Daarnaast een conceptadvies op te stellen welke weergeeft dat
we ons zorgen maken over het huidige systeem aan de hand van de diverse klachten. Een en
ander wordt geagendeerd voor december.
Mogelijke onderwerpen voor advies
De mogelijke onderwerpen worden besproken. Het is wel veel als je het zo onder elkaar
ziet. Lastig is dat er geen kwartalen aan te koppelen zijn. Om zo een betere inschatting te
kunnen maken. Een aantal onderwerpen pakken we al op vanuit 2019 en lopen door.
Voorstel is dat een ieder zijn/haar lijst instuurt aan de secretaris zodat er een overzicht
gemaakt kan worden. Dan vallen er zo in ieder geval onderwerpen af.
Vergaderschema 2020
De donderdagavond blijkt lang niet voor iedereen geschikt. De donderdagavond wordt
omgezet naar de woensdagavond. De donderdagmiddag blijft, waarna hij wordt vastgesteld.
Vaststellen notulen
Pagina 1, geen opmerkingen
Pagina 2, geen opmerkingen
Pagina 3, geen opmerkingen
Vastgesteld.
Ingekomen stukken
- Uitnodiging netwerkborrel SWL 28 november ; de volgende leden gaan mevrouw A.
Groothedde, mevrouw A. Boya en de heer W. Mooijman.
- Terugkoppeling ongevraagd advies Marga Klompé.
Onze zorg is vooral de ontlasting van de mantelzorgers en de dagopvang van de cliënten.
De wachtlijsten lopen op en er is geen ruimte binnen gemeente Lochem zo blijkt.
We constateren dat er initiatief genomen is en dat dit niet leidt tot oplossingen. De
vraag wordt alleen maar groter met het oog op de vergrijzing. De heer H. Jansen stelt
een concept op als reactie, zodat dit in december in de adviesraad besproken kan
worden.
- Reactie op bespreekvoorstel inkoop Wmo
Door mevrouw A. Groothedde is gekeken naar dit voorstel. Hierop is een reactie
opgesteld waarin wordt aangegeven dat er nog wat cruciale informatie mist om een goed
advies te kunnen geven. Een ieder kan zich hierin vinden. Deze reactie kan worden
verstuurd.
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9. Rondvraag en sluiting
Mevrouw A. Groothedde merkt op dat er een onderzoek
wordt gedaan naar de ervaringen van ondersteuning vanuit Wmo. Dit door het
onderzoeksbureau Moventem. Haar vraag is vooral hoe cliënten hiervoor worden
uitgenodigd. Meerdere cliënten in haar omgeving hebben namelijk geen uitnodiging gehad.
Wat is de achtergrond van dit onderzoek? De ambtelijk secretaris gaat hierachter aan.
De vergadering wordt met dank aan alle deelnemers gesloten.
Volgende vergadering vrijdag 13 december 2019 om 16.00 uur.
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