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NOTULEN 

Datum  : 13 december 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.  
Mededelingen 

 Terugkoppeling zorg coördinator 
We hebben onze zorgen geuit over onder andere de financiële bijdrage, de borging, 
continuering  en het monitoren van de inzet van de zorgcoördinator. Het betreft een 
pilot en gaandeweg worden zaken opgepakt. Het is aan de kernen zelf om een plan van 
aanpak op te stellen. De gemeente begeleid dit. De adviesraad blijft dit volgen.  De naam 
zorg coördinator is niet de juiste term voor deze faciliteit. Men is op zoek naar een 
andere titel.  

 Aanvullend advies adequate voorziening zwaardere Wmo opvang 
Besproken en gedeeld.  

 Terugkoppeling beleidsplan Jeugd en Wmo 
Er zijn nu twee brainstormsessies geweest waarbij onze input is aangegeven.  

 Terugkoppeling Sportraad 
Kennismaking met dagelijks bestuur van de sportraad. Ze zoeken nog een voorzitter.  Je 
merkt dat dit lastig is bij meerdere initiatieven. Ze hebben een goed beeld gekregen wat 
de adviesraad doet. Gevraagd wat er leeft, een item is de werving van vrijwilliger. Er is 
een te kort. De sportraad heeft  een goed netwerk en heeft dit  in beeld. Advies aan ons 
is ga de boer op en ontmoet de dorpskernen. De sportraad is erg bekwaam in het 
benutten en aanvragen van subsidies. Zij zoeken de besturen op van de verschillende 
verenigingen. Ze zijn proactief. Goed om ook hier een lijntje te hebben.  

2. Kennismaking Wakker Loarne 
Mevrouw J. Douglas, mevrouw A. Saaltink en de heer R. Buitink komen kennis maken. Ze 
lichten kort toe waar Wakker Loarne staat. Zaken lopen eigenlijk goed. Contacten zijn ook 
goed. We hebben heel veel informele zorg in Laren. Er worden wat onderwerpen gedeeld en 
afgesproken wordt om de notulen uit te wisselen. Om  zo ook feeling te houden wat er speelt 
en bij elkaar aan te haken waar het nodig is. Goed om kennis te maken en contact te houden.  

3. Jaarplanning 2020 
We gaan in klein comité deze planning doorlopen,  de heren K. Sterrenburg en H. Jansen 

denken hierover mee. De secretaris plant een datum.  
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4. ‘t Baken 
De heer K. Sterrenburg  geeft een terugkoppeling over de 
evaluatie  van ’t Baken.  Het ging vooral over het proces en het ophalen van de benodigde 
gegevens. De heer K Sterrenburg heeft extra aandacht gevraagd voor stichting MEE om dit 
mee te nemen in de evaluatie. De planning wordt krap. Het rapport kan pas op 15 januari 
opgeleverd worden. Waarna het de week erop naar het College moet.  We willen als 
adviesraad de tijd nemen om een kwalitatief advies neer te leggen.  

5. Vacature voor leden Adviesraad   
De vacature wordt doorgenomen. Er worden wat kleine wijzigingen aangebracht, waarna 
deze akkoord is.  

6. Procesbeschrijving Advies/ongevraagd advies 
Een ieder kan zich hierin vinden. Deze is vastgesteld.  

7. Toelichting integraal preventie beleid sociaal domein  
Beleidsmedewerker J. Berghuis komt een en ander toelichten.  Vooral hoe de visie tot stand 
is gekomen en wie hierbij betrokken zijn geweest. De visie komt in januari bij de 
gemeenteraad ter vaststelling. In 2020 gaan we dan verder met de uitvoering. De adviesraad 
denkt hierin graag mee.  
Mevrouw E. Wissink en de heer H. Jansen pakken dit op.  

8. Vaststellen notulen d.d. 12 november 2019 
Pagina 1;  geen opmerkingen 
Pagina 2: geen opmerkingen 
Pagina 3; geen opmerkingen 
Vastgesteld.  
Naar aanleiding van de notulen wordt opgemerkt dat er geen concept advies op de agenda 
staat voor het onderdeel belangenbehartiging ’t Baken. Dit klopt. Er is al wel uitzoekwerk 
gedaan. Dit is nog niet omgezet naar een advies. Besloten wordt in een klein comité dit voor 
te bereiden. De secretaris plant een afspraak met de heren W. Koch en K. Sterrenburg.  

9. Ingekomen stukken 
- Gezamenlijke Wmo raad d.d. 6 april 2020 en 2 november 2020 

Aan de hand van de agenda bepalen wie dan wie hier naar toe gaat.  
10. Rondvraag en sluiting 

Mevrouw E. Wissink heeft nog een kandidaat voor de werkgroep. Goed om  kennis met haar 

te maken te zijner tijd. Ze is bekend op het gebied van thuiszorg en gehandicaptenzorg.  

De voorzitter bedankt een ieder voor zijn/haar inbreng en sluit de vergadering.  


