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1. Inleiding 

Ook in de coronatijd is de doorontwikkeling van de Adviesraad 

een feit. Het is van belang dat de uitvoering van de Participatiewet, de Wet Maatschappelijke 

ondersteuning ( Wmo) en de Jeugdwet iedereen dezelfde kansen biedt om mee te doen in de samenleving. 

Daarom heeft de adviesraad tot taak gevraagd en ongevraagd te adviseren en te informeren over alles wat 

betrekking heeft op de uitvoering van deze wetten die samen het 'sociaal domein' vormen. 

De adviesraad is betrokken, deskundig en onafhankelijk. De advisering betreft ook andere onderwerpen 

van het sociaal domein, zoals het onderwijs. Over de gehele breedte van het Sociaal Domein kan tevens 

ongevraagd advies uitgebracht worden. De adviesraad is daarom druk bezig om de ervaringen en meningen 

van haar inwoners meer in haar adviezen te integreren. En verzamelt mede daarom zo veel mogelijk 

signalen uit de samenleving van gemeente Lochem. Daarnaast oriënteert de adviesraad zich op landelijke 

en regionale ontwikkelingen. 

De adviesraad stelt zich tot doel om met zijn adviezen een bijdrage te leveren aan het bevorderen van de 

zelfredzaamheid het behoud/bevorderen van de eigen regie en de participatie van de inwoners. Een 

tweede doel is om de (voorgenomen) maatregelen en voorzieningen van de gemeente Lochem te toetsen 

aan de behoefte van de inwoners. Hierdoor draagt de adviesraad bij aan het verbeteren van de kwaliteit 

van het beleid en de uitvoering binnen het sociaal domein. Het belang van de inwoners staat hierbij 

centraal. Er is speciale aandacht voor kwetsbare burgers, mantelzorgers en vrijwilligers. De adviesraad 

Sociaal Domein Lochem behandelt geen individuele zaken. Hiervoor kan men terecht bij de gemeente 

Lochem en ‘t Baken. 

Om zijn doel ook voor 2021 te kunnen bereiken, voert de Adviesraad een aantal algemene werkzaamheden 

uit (zie paragraaf 2). Naast de uitvoering van deze algemene werkzaamheden heeft de Adviesraad voor 

2021 een aantal speerpunten geformuleerd waaraan speciale aandacht wordt besteed (zie paragraaf 3). 

Ook blijft er ruimte om over actuele zaken te adviseren. Dit jaarplan vormt de basis voor onze financiële 

onderbouwing van de begroting 2021. Het jaarplan is ook de aanzet voor een meerjaren aanpak en een 

meerjarenbegroting. 
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2. Algemene werkzaamheden 

2.1. Adviseren 

Kerntaak van de adviesraad is het gevraagd en ongevraagd 

adviseren aan het college van B en W. We komen tot adviezen door:  

• Regelmatig bij elkaar te komen om signalen, gevraagde adviesaanvragen, conceptadviezen, 

preadviezen en ontwikkelingen te bespreken. Waar nodig haakt een beleidsmedewerker aan om 

onderdelen uit te leggen. Het voorbereiden van een ongevraagd advies is een bewuste keuze en 

heeft veelal betrekking op de geformuleerde speerpunten (zie punt 3).  

• Regelmatig overleg te hebben met de betrokken ambtenaren van het sociaal domein.  

• Indien nodig contact te leggen met ambtenaren (van andere gemeenten).  

• Interne werkgroepen in te stellen onder voorzitterschap van een lid van de adviesraad om adviezen 

voor te bereiden. Input op te halen en mee te laten denken over ontwikkelingen. 

• Desgewenst overleg voeren met de betreffende wethouder(s) over zaken die van de adviesraad en 

de gemeente Lochem aandacht vragen.  

• Afstemmen, overleggen en samenwerken met andere adviesraden Sociaal Domein in de 

Achterhoek en de Stedendriehoek over regionaal spelende onderwerpen.  

• Het raadplegen van adviseurs en (ervarings-)deskundigen.  

• Desgewenst zelf onderzoek (laten) uitvoeren. 

• Gebruik te maken van nieuwsbrieven en de ervaringen vanuit de Koepel van adviesraden. 

 

2.2. Monitoren van belangrijke thema’s in het sociaal domein  

De adviesraad vindt het belangrijk dat uitwerking van thema’s die de kern van het sociaal domein 

vormen, worden gemonitord. De vraag daarbij is of de uitvoering van het beleid in praktijk het beoogde 

en gewenste effect teweeg brengt. De adviesraad heeft hierbij speciale aandacht voor de positie van 

kwetsbare burgers in de samenleving. Belangrijke thema’s die onze aandacht vragen zijn o.a.:  

• Inclusief beleid; implementatie van het VN-Verdrag handicap op alle beleidsterreinen  

• Betrekken van cliënten en belanghebbenden bij beleidsontwikkelingen  

• Langer zelfstandig wonen  

• Kwalitatieve monitoring van het beleid  

• Onafhankelijke cliëntondersteuning 

• Armoedebeleid  

• Inclusie 

 

2.3. Communiceren met derden  

De adviesraad vindt het belangrijk dat iedereen kennis kan nemen van de adviezen en activiteiten van 

de adviesraad. Dit doet de adviesraad door:  

• Het beheren van een eigen website. Op deze website worden adviezen, de reactie hierop van het 

college, nieuwsberichten, jaarverslagen e.d. geplaatst 

• Contacten te onderhouden met vrijwilligersinitiatieven en inwoners. Dit door o.a. het organiseren 

van themabijeenkomsten  

• Aansluiten bij dorpsraden 

• Informeren van inwoners door persberichten in het gemeentenieuws 
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2.4. Bevorderen van eigen deskundigheid  

Een permanente taak van de adviesraad is zijn eigen kwaliteit 

en functioneren te bewaken en te verbeteren. Dit doet de 

adviesraad door:  

• Het afleggen van werkbezoeken en deelnemen aan bijeenkomsten, symposia en conferenties om 

zich te informeren over vraagstukken en ontwikkelingen in het sociale domein.  

• Het volgen van bijscholing over actuele thema’s. Het bijhouden van vakliteratuur en publicaties, 

landelijke ontwikkelingen. 

• Het aangaan van contacten met andere organisaties dan de eigen achterban (ook landelijk zoals 

bijv. de Koepel Adviesraden Sociaal Domein), om zo goed mogelijk op de hoogte te blijven van 

ontwikkelingen en signalen in de samenleving.  

• De gewenste deskundigheidsbevordering voor de leden van de adviesraad te organiseren. 

3. Speerpunten voor 2021  

In dit hoofdstuk staan de speerpunten voor 2021 en doorloop naar 2022 omschreven. Waarvan de 

eerste 6 paragrafen onze focus hebben dit jaar. 

3.1. Inrichten van de werkgroepen 

De adviesraad sociaal domein maakt werk om van binnen naar buiten te gaan. Hierbij hoort dat we 

werkgroepen gaan samenstellen om de participatie te stimuleren door o.a. dorpsraden in de 

verschillende kernen. Onze speerpunten 2021 en de bevindingen uit de kernen zelf vormen belangrijke 

bouwstenen voor de opzet en inrichting van de werkgroepen en voor de opzet van onze adviezen.   

 

We gaan werken met de volgende vier werkgroepen: 

1. Opgroeien en opvoeden 

Leden: Annemarie Groothedde, Esther Wissink en Wim Koch 

2. Participeren 

Leden: Ayse Boya, Kees Sterrenburg en Tom Delfgaauw 

3. Armoede, werk, inkomen en schulden 

Leden : Tom Delfgaauw, Kees Sterrenburg en Henny Jansen 

4. Wonen en vervoer (mobiliteit) 

Leden: Annemarie Groothedde, Wim Mooijman en Henny Jansen 

 

Dit jaar geven we de werkgroepen meer handen en voeten. Dit willen we onder meer doen door 

inwoners en initiatieven aan te haken bij deze werkgroepen op onderwerpen, die leven in de Lochemse 

samenleving. Mede gelet op de capaciteit binnen de adviesraad starten we met het onderdeel 

participeren: meedoen in de Lochemse samenleving.  Zie hiervoor verder onder hoofdstuk 4.  
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3.2. Monitoren van de evaluatieresultaten van ‘t 

Baken 

Het functioneren van ‘t Baken als uitvoeringsorgaan is in 2020 

verschillende malen aan de orde geweest. Het functioneren en de toegankelijkheid zijn 

gesprekspunten. En ook het waarmaken van de speerpunten zoals de gemeente dit heeft vastgelegd in 

haar nota Lokaal Gezondheidsbeleid 2020. Wat zijn de effecten voor mensen in een kwetsbare positie? 

Ontwikkelt ‘t Baken zich zoals we dit met elkaar voor ogen hebben? We blijven dit als adviesraad 

volgen. 

 

3.3. Monitoren en evaluatie van het beleidskader schulddienstverlening over de periode  

2018-2021 

In 2021 lopen de beleidsafspraken van de schulddienstverlening ten einde. Het is goed om de visie op 

schulddienstverlening en de daaraan gekoppelde doelen te toetsen op realisatie en effect. Daarnaast 

moet worden geëvalueerd hoe de preventieve rol is ingevuld en effectief deze is. Hoe de inrichting van 

de schulddienstverlening is verlopen en hoe de outsourcing van de financiële schulddienstverlening bij 

de Stadsbank Oost Nederland in Enschede is gegaan.  Tevens willen we dit verbreden naar de 

armoedeproblematiek. Ook het toetsen van de invloeden van corona hierop. 

 

3.4. Inclusie agenda 

De rijksoverheid heeft de gemeenten verplicht om een beleid - ‘inclusiebeleid’ genoemd - te maken, 

dat het meedoen van alle burgers bevordert. De gemeente Lochem heeft nog geen officieel 

inclusiebeleid. Het is goed te zien dat de gemeente Lochem zich op veel manieren inzet om de 

participatie van mensen met een beperking te bevorderen. Echter samenhangend beleid op dit terrein 

ontbreekt op dit moment. Wij vinden het belangrijk om dit soort hindernissen samen met inwoners op 

te lossen. Door gebouwen, straten, evenementen en ook informatie toegankelijk te maken. En door 

mensen bewust te maken van de hindernissen waar mensen met een beperking mee te maken hebben. 

Dit gaat stapsgewijs en door dit samen op te pakken, willen wij hier dit jaar zeker een eerste aanzet in 

geven.  

 

3.5. Effecten van corona 

Als adviesraad blijven we de effecten van corona volgen. En wat hierop ingezet wordt vanuit de 

gemeente Lochem. De gevolgen van de pandemie gaan we de komende tijd nog wel op meerdere 

gebieden van het sociaal domein houden. 

 

3.6. Jeugd 

Het betrekken van de jeugd bij het opstellen van beleid is een mooi uitgangspunt. We willen ons 
hiervoor inzetten. Door actief jeugd te benaderen. Er zijn vanuit Stichting Welzijn initiatieven waarbij 
we samen willen gaan optrekken. De eerste lijntjes zijn gelegd ook met team &Joy. Daarnaast proberen 
we ons te richten op de doelgroep tussen  de 18- 23 jaar. Waar vinden we deze doelgroep, welke 
organisaties spelen hierin een rol? Tegen welke problemen loopt deze doelgroep aan? 
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3.7. Psychische kwetsbaarheid/eenzaamheid 

Met name in het licht van de decentralisatie 

maatschappelijke zorg, gaat onze aandacht naar de positie 

van mensen met een psychische kwetsbaarheid. Wonen ze 

passend en met de ondersteuning die ze nodig hebben in de buurt? Daarbij is de vraag: of we dit zo 

breed moeten houden of juist moeten afbakenen naar doelgroepen (bijvoorbeeld naar GGZ, 

ouderen/dementienetwerk, jongeren). 

 

3.8. Ondersteuningsmogelijkheden/respijthulp voor verschillende typen mantelzorgers 

Aandacht voor voldoende toegankelijke passende respijt- en ondersteuningsmogelijkheden voor de 

verschillende typen mantelzorgers en vrijwilligers, en de rol en taakverdeling van de verschillende 

organisaties hierin. 

 

3.9. Concretiseren en monitoren van het advies n.a.v. de evaluatie en doorontwikkeling 

verordening WMO 

Afhankelijk van de uitkomsten zijn we als adviesraad dichtbij de doorontwikkeling van de verordening 

WMO betrokken zijn en het proces van doorontwikkeling en transitie goed met elkaar volgen. Dit 

vraagt een actieve houding van ons als adviesraad. De omgekeerde integrale verordening sluit aan bij 

het lopende proces om geleidelijk aan te komen tot een samenhangend geheel. 

 

3.10. Nieuwe wet inburgering 

Per 1 januari 2022 gaat de nieuwe wet inburgering in. We haken als adviesraad aan bij het opstellen 
van het beleid hiervoor.  

 

3.11. Dementie 

Dementie is een belangrijk gezondheidsprobleem in onze gemeente. In de eerste plaats heeft de ziekte 
veel impact op de dementerende mensen zelf, maar ook op hun sociale omgeving. De meeste mensen 
willen en kunnen langer thuis wonen. Is de ondersteuning hierbij voldoende passend in onze 
gemeente? Is de verhouding van zorg en welzijn bij deze kwetsbare groep ook in de juiste mate 
aanwezig? Kortom, hoe staan wij als dementievriendelijke gemeente er eigenlijk precies voor? 
 

4. Interne organisatie 

Dit jaar staat de evaluatie van de adviesraad ook op de agenda. Als adviesraad dragen wij hieraan bij 

door mee te werken aan interviews. Ook heeft de training van vorig jaar er toe bijgedragen dat wij onze 

documenten zoals het huishoudelijk reglement willen aanpassen.  De opzet van de werkgroepen komt 

ook daarin terug. Die gaan we dit jaar meer handen en voeten geven. Dit is ook het eerste jaar dat we 

een jaarverslag hebben opgesteld. Binnen de adviesraad zijn er nog ontwikkelingen die we dit jaar 

verder willen doorvoeren.  


