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NOTULEN 

Datum  : 3 december 2020 

Bijeenkomst : Adviesraad Sociaal Domein  

Aanwezig : Annemarie Groothedde, Wim Mooijman, Ayse Boya, Tom Delfgaauw, Henk ’t Hart, 

Esther Wissink (vervangend voorzitter) en Majella Schreurs 

Afwezig : Wim Koch, Henny Jansen en Kees Sterrenburg 

1. Opening en mededelingen 
Voorzitter heet iedereen welkom. De mededelingen staan al op de agenda verwerkt. Dit in 
het kader van efficiënter vergaderen. Welkom aan Henk ’t Hart. De heer ’t Hart stelt zich kort 
voor. Hij bekijkt de komende 3 maanden of een rol als lid van de adviesraad past.   

2. Nieuwe wet inburgering 
Zoals geagendeerd, schuift deze door naar 9 december.  

3. Opzet evaluatie Adviesraad Sociaal Domein 
In de opzet staat in artikel 2 de doelstelling van de Adviesraad genoemd. Dit komt uit de 
verordening. Waarin o.a. staat dat de adviesraad de belangen behartigd van inwoners. Dit is 
expliciet onjuist en wordt ook zo niet gevoeld of gezien. De leden dragen het gezichtspunt 
vanuit de Lochemse samenleving aan. Goed om dit verschil te weten alvorens er interviews 
of gesprekken worden uitgezet. De adviesraad ziet graag dat zij als eerste wordt 
geïnterviewd of wordt bevraagd.  
Onder A punt 6 en op de laatste pagina. De term procesbegeleider/secretaris werkt 
verwarrend. Ambtelijke secretaris van maken. Het gaat erom dat de rol en de taken worden 
geëvalueerd. Laatste zin bij punt 6 schrappen: “De adviesraad ziet een andere vorm van 
ondersteuning dan eerder in de verordening is opgenomen. Het takenpakket van de 
ondersteuner is niet alleen secretarieel. De aanname in de verordening sluit niet aan bij het 
opgestelde profiel van de secretaris. Deze functie is in de afgelopen periode vooral ingevuld 
met procesbegeleiding voor de ontwikkeling van de adviesraad sociaal domein. Het betreft 
eerst een bredere inzet dan de secretariële ondersteuning. In de praktijk gaat het om de inzet 
van een Secretaris Procesbegeleider”. 
Goed om het proces te blijven volgen.  

4. Overzicht raadsvoorstellen (jaarplanning) 
We zien dat er nogal wat onderwerpen zijn waarbij we toch niet worden betrokken, ondanks 

dat dit is aangegeven. Dit roept wel wat frustraties op. Onder andere het lokaal beleid. Dit is 

gekoppeld aan de uitvoeringsagenda, preventie- en handhaving. Er is bij ons aangegeven dit 

is al zover af dit heeft geen meerwaarde meer. Nu blijkt dat deze 3 kwartalen is 

opgeschoven. Dus input had nog wel gekund. Ook op ons advies over preventie in combinatie 

met Corona is nog geen terugkoppeling geweest? Is dit verwerkt? 

Afgesproken wordt voor aankomend jaar het nog op te stellen jaarplan als leidraad te nemen 

en de termijn omtrent adviezen en reacties beter te bewaken. Dit terug te laten komen op de 

agenda. Het jaarplan wordt ook opgesteld aan de hand van het jaarplan van de afdeling MO.   

5. Raadsmonitor deel 1 
Leden geven aan dat het veel informatie is en dat het aandacht en tijd vergt om het door te 
nemen. Het is wel bruikbare informatie. Vooral bij het opstellen van adviezen. Zien wij zaken 
die volgens ons bijzonder zijn of afwijken? Daarnaast roept het de vraag op; Wat gebeurt er 
met deze gegevens? Wordt hierop gestuurd? En hoe dan? 
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Eigenlijk kunnen we dit ook gebruiken bij de al opgestelde 
adviezen. Zien we dit hierin terug? Zien we het in het 
beleid terug? Of vraagt het om andere adviezen? Goed 
om dit als naslagwerk te houden. Wel agenderen voor volgende vergadering om het scherp 
te houden.   

6. Vergaderplanning 2021 
Met de volgende aanpassingen is de vergaderplanning 2021 vastgesteld: 
- De tijden van de woensdagavond gaan van 19.00 tot 21.30 
- De themamiddagen van 14.00 tot 17.00. 
SWL haakt om de 3 maanden aan voor een update. Dit nemen we ook op vast in de planning.   

7. Vaststellen notulen 10 september en 14 oktober 2020 
De notulen en de actielijst zijn allen vastgesteld. 

8. Ingekomen stukken 
- Brief OZO 

OZO wordt al wel gebruikt in de gemeente Lochem. De ervaringen binnen de adviesraad 

zijn dat organisaties deze niet vullen. Waardoor je er als gebruiker nog niets mee kan. 

Ook informatie die ingevuld werd, werd niet gelezen. Dit omdat het een extra handeling 

vraagt voor organisaties. Mevrouw Groothedde gaat een reactie opstellen richting OZO.   

9. Rondvraag en sluiting 
Volgende week haakt de heer Erik Jan de Haan (wethouder) aan. Dit punt is voorbereid. De 

evaluatie van het sociaal domein is doorgestuurd. Goed om dit in januari te agenderen. Goed 

om dit door te nemen.  

 


