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NOTULEN 

Datum  : 14 juli 2020 

Bijeenkomst : Adviesraad Sociaal Domein via Teams 

Aanwezig : Henny Jansen (vice voorzitter),  Ayse Boya, Kees Sterrenburg, Annemarie 

Groothedde, Wim Mooijman, Tom Delfgaauw, Esther Wissink en Majella Schreurs 

Afwezig : Wim Koch 

1. Opening en mededelingen 
Welkom aan iedereen. De vice voorzitter geeft aan dat de voorzitter door 
privéomstandigheden gevraagd heeft voorlopig het stokje over te nemen. Een ieder is 
hiervan op de hoogte.  
Er ligt nog een voorstel voor een datum met het college. De dinsdag 6 oktober van 16.00 – 
17.30 is voor iedereen mogelijk. De vergadering van 7 oktober wordt opgeschoven naar 14 
oktober van 19.00 – 21.30 uur. De vergadering van 10 september om 15.30 tot 17.30 uur 
blijft staan. Bekeken wordt of deze fysiek kan.  
Mevrouw Wissink wenst graag de GGD cijfers te bespreken wanneer daarvoor nog ruimte is. 
Dit wordt toegevoegd aan de agenda.  

2. Concept begroting 2021-2023 
De voorzitter geeft aan dat hij graag ziet dat er een jaarplan wordt neergelegd waarbij ook de 

begroting in wordt verwerkt. Met daarin de doelen voor aankomend jaar en de planning. Dan 

staat het vast en zorgt er ook voor dat het dan op het vizier blijft. Een ieder kan hiermee 

instemmen. De secretaris pakt dit op. De heer T. Delfgaauw geeft aan dat er geen bedrag is 

opgenomen voor budget uit 2020. Dit klopt. Dit is nog niet bekend. Wel willen we dit graag 

overhevelen zodat we dit bedrag volgend jaar kunnen inzetten op zaken die dit jaar niet zijn 

gelukt. Mede ook door de crisis. Dit vangt dan ook de “tekorten” op die opgenomen staan. In 

de notitie staat nog een fout bij kop abonnement vakliteratuur en een verkeerd bedrag bij 

deskundigheidsbevordering. Met deze aanpassingen worden de notitie en de begroting 

vastgesteld.  

3. Deelnemers werkgroepen tot nu toe 
Goed om deze deelnemers een bericht te sturen dat mede door de crisis alles stil is komen te 

liggen. Dat we verwachten in september een en ander weer op te kunnen pakken. En ze dan 

graag laten aanhaken bij de vraagstukken.  

4. Terugkoppeling brainstormsessie adviesraad afdeling MO 
De secretaris heeft een mondelinge terugkoppeling gegeven.  Het was goed om weer even 
de bedoeling van de adviesraad te benoemen. Ook is de wens uitgesproken om samen om 
tafel te zitten om het brede advies van de impact van Corona door te spreken. Er volgt dus 
nog geen schriftelijke reactie op dit advies. We gaan dit eerst bespreken en daarmee 
informatie delen. Er zijn ook al zaken die in gang zijn gezet. Goed om de adviesraad daarin 
mee te nemen. Dit kan dan in september waar de vergadering al staat op 10 september. Een 
afvaardiging van de afdeling MO komt dan om het advies over de impact van corona te 
bespreken. (noot secretaris: van deze bijeenkomst worden dan de afspraken vastgelegd).  

5. Terugblik kadernota 
Er wordt kort gesproken over de raadsvergadering en het onderdeel kadernota. We zien voor 

nu nog geen reden om hierin actie te ondernemen. We blijven het volgen. Wel wordt 
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opgemerkt dat het gemeentehuis nog gesloten is. Wel op 

afspraak is er wat mogelijk. Wat betekent dit voor de 

inwoners? Vooral voor de kwetsbare groep? Afgesproken 

wordt om hierover een bericht op te stellen met het verzoek om extra aandacht hieraan te 

besteden. De heer Delfgaauw maakt een opzet waar iedereen dan zijn input op kan geven. 

De secretaris bundelt dit en pakt dit verder op.  

6. Status dagopvang Marga Klompe 
De heer K. Sterrenburg wil hierop toch nog terug komen. Dat de dagopvang niet kan 
plaatsvinden betekent wel wat. De gemeente heeft hierin een verantwoordelijkheid. Er 
wordt hierover gediscussieerd. Waarbij ook wordt aangegeven dat de organisatie een 
inspanningsverplichting heeft en een verantwoordelijkheid. Deze tijden vragen creatieve 
oplossingen. Financieel kan er een beroep worden gedaan op compensatie voor extra kosten. 
De heer W. Mooijman neemt dit mee terug naar de cliëntenraad. Volgende vergadering 
agenderen voor een terugkoppeling.  

7. GGD rapportages 
Mevrouw E. Wissink geeft aan dat er veel informatie uit deze rapporten te halen is. Goed om 
dit ter onderbouwing en als naslag te gebruiken. Algemene opmerking is wanneer we dit 
terug zien in het beleid. Wordt het beleid hierop aangepast? Een en ander wordt door de 
secretaris nagevraagd.  

8. Rondvraag en sluiting 
De secretaris meldt dat er een verzoek is binnengekomen om te adviseren over de evaluatie 

Wmo Verordening. Afgesproken wordt dat de heer H. Jansen en mevrouw A. Groothedde 

hierover een concept opstellen.  

De heer Delfgaauw merkt op dat lokale kleine zorgaanbieders voor ambulante jeugdzorg en 

zeer specialistische jeugdzorg zeer sterk gaan reduceren. Dit omdat de inkoop regionaal 

plaats gaat vinden. Dit betekent nog wel wat voor onze inwoners. Goed om hierover vragen 

te stellen en dit neer te leggen bij onze achterban. Een en ander druist in tegen het beleid 

zorg dichtbij. De secretaris pakt dit op.  

Mevrouw Wissink brengt een mooi project onder de aandacht; All Stars. Dit is voor 55 

plussers. Dit om de sociale contacten te vergroten, stukje beweging, ontspanning en 

gezelligheid te bevorderen. Dit is iets wat vanuit de tafeltennisvereniging is opgepakt.  

Verder zijn er geen vragen of opmerkingen voor de rondvraag.  

De vergadering wordt gesloten. De voorzitter bedankt ieder voor zijn inbreng.  

 

 


