NOTULEN
Datum

: 10 juni 2020

Bijeenkomst

: Adviesraad Sociaal Domein via Teams

Aanwezig

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

Afwezig

1. Opening en mededelingen
Welkom aan iedereen.
2. Advies impact Corona en de samenvatting
De voorzitter bedankt de heer T. Delfgaauw voor de opzet samen met de heer H. Jansen en
onze secretaris. Veel werk verzet wat geleid heeft tot een mooi advies. Iedereen kan zich
hierin vinden. Opgemerkt wordt dat het wel van belang is dat iedereen input blijft leveren.
Of dat wanneer het even niet lukt, dit ook aangeeft. Voorgesteld wordt om de samenvatting
actief te verspreiden. Met name onder de dorpsraden en SWL.
3. Persbericht/Naamsbekendheid
De secretaris licht de opzet toe. Alleen het advies is opgenomen omdat het anders veel te
groot wordt om te publiceren. Een ieder stemt in met de opzet van het persbericht.
4. Vermelding namen website
Het voorstel om naast de voornaam ook de achternaam toe te voegen wordt besproken. Hier
kan een ieder zich in vinden. Om ook het privémailadres toe te voegen voelt nagenoeg
niemand voor. Er is bewust voor gekozen om dit via de secretaris te laten lopen. De
secretaris geeft aan dat in de toekomst wel mailadressen voor de werkgroepen gemaakt
kunnen worden; ieder geval zijn de werkgroepen dan rechtstreeks benaderbaar. De urgentie
van het inrichten en het verder vormen van de werkgroepen blijkt weer eens. Het blijft onze
aandacht houden. De secretaris voegt de achternamen toe aan de website.
5. Voortzetting vergaderingen
Voorlopig vergaderen we via teams. Een vergadering in juli wordt extra ingepland. Bekeken
wordt of het mogelijk is om straks weer fysiek te vergaderen. Diegene die zich hierbij niet
prettig voelt, dat die via teams aan kunnen haken. De vergadering in juli wordt ingepland. De
secretaris stuurt jaarplanning opnieuw rond, zodat bekeken kan worden of er nog meer
onderwerpen zijn, die onze aandacht eisen.
6. Rondvraag en sluiting
De heer T. Delfgaauw vraagt of we nu nog iets moeten met de kadernota. Deze wordt 6 juli
vastgesteld. Mevrouw E. Wissink vraagt of het handig is om deze bijeenkomst dan te volgen.
Om zo te horen welke zaken spelen. Waar ligt de focus dan wel de vragen. Enkele leden
vinden dit wel prettig. De secretaris zoekt een en ander uit en stuurt een herinnering voor de
gesprekstafel. Mevrouw E. Wissink geeft aan niks meer te horen over het sportakkoord.
Hiervoor had ze veelvuldig contact. Als het loopt is het prima. Het viel op. De secretaris gaat
hier achteraan. De heer W. Mooijman geeft aan dat de locatie voor de dagbesteding niet
voldoet. Er is geen ruimte om de anderhalve meter maatregel toe te passen. Dus dit wordt
nu niet ingezet. De vraag is of dit aan de adviesraad is, om hierop te reageren. Marga Klompe
heeft hierin zelf een grote verantwoordelijkheid om deze zorg aan te bieden. Voorgesteld
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wordt om dit te blijven volgen. Voor nu geen actie te
ondernemen. De vergadering wordt gesloten. De
voorzitter bedankt ieder voor zijn inbreng en het geduld
met teams.
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