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NOTULEN 

Datum  : 10 september 2020 

Bijeenkomst : Adviesraad Sociaal Domein  

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 door de voorzitter. Fijn dat we weer op deze wijze bij elkaar kunnen zijn. Het 
onderwerp Marga Klompe wordt toegevoegd aan de agenda.  
De secretaris en de vice voorzitter hebben een gesprek gehad met de heer Van Zeijts en de 
heer Baas over de begroting. Een korte weergave is gegeven van dit gesprek. Afgesproken is 
dat er een jaarplan komt met daarin de budgetten gekoppeld. Dit zoals ook in ons 
huishoudelijk reglement. Daarbij komt er een meerjarenplan, die aansluit bij de 
meerjarenbegroting.  

2. Advies adviesrapport evaluatie Wmo verordening 
Dit advies is per mail naar iedereen gestuurd. Iedereen heeft ermee ingestemd. De heer K. 

Sterrenburg geeft aan ook bij de verzamelverordening gemeld te hebben positief te staan 

tegen de omgekeerde verordening. Voor het onderdeel preventie.  

3. Terugkoppeling werkgroep zorgverzekering 
De secretaris heeft een mondelinge terugkoppeling gegeven.  Het was leuk en leerzaam om 
met de werkgroep het gesprek aan te gaan. Er is door de beleidsmedewerker een weergave 
gegeven van de gebeurtenissen. De werkgroep heeft haar aandachtspunten mee kunnen 
geven. Deze punten zijn zeker meegenomen ook richting het kennismakingsgesprek met de 
nieuwe partij. Goed te horen dat er een nieuwe partij is en dat deze voor 3 jaren zich wil 
binden. De werkgroep blijft aangehaakt bij de verdere ontwikkelingen. Het wordt een 
uitdaging om alles voor 1 januari 2021 rond te krijgen.   

4. Verzamelverordening werk en inkomen 
De heer K. Sterrenburg geeft een korte weergave van het prettige gesprek met de 

beleidsmedewerker J. Meerwijk. De heer Sterrenburg heeft een notitie gemaakt van de 

aanpassingen. Deze zijn ook overgenomen. Op advies van de heer Sterrenburg is er geen 

minimaal aantal uren gekoppeld aan de mantelzorg.  

5. Planning komende maanden 
Mevrouw A. Boya meld zich af voor 14 oktober.   

6. Vaststellen notulen d.d. 14 juli 2020 
De notulen zijn vastgesteld.  

7. Dagopvang Marga Klompe 
De heer W. Mooijman geeft een terugkoppeling van de laatste stand van zaken. Er is nog 
geen geschikte ruimte of pand gevonden. Dit heeft gevolgen voor de dagopvang. De zorgen 
worden door meerdere leden gedeeld. We blijven het volgen. We zien op dit moment geen 
actie liggen bij de adviesraad. Het bestuur van Marga Klompe dient hiervoor zorg te dragen.  

8. Rondvraag en sluiting 
De heer T. Delfgaauw merkt op zich zorgen te maken over de uitbreiding van de adviesraad. 

We zetten dit voor oktober op de agenda. Een ieder denkt nu ook al na over de 
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deskundigheidsbevordering en geeft dit door aan de 

secretaris. Zodat we hier concrete plannen voor kunnen 

maken, dit jaar nog.  

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

 

 


