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NOTULEN 

Datum  : 14 januari 2021 

Bijeenkomst : Adviesraad Sociaal Domein  

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

Esther Wissink, Henny Jansen en Majella Schreurs 

Afwezig : Wim Koch en Kees Sterrenburg 

1. Opening en mededelingen 
Voorzitter heet iedereen welkom. De mededelingen worden toegelicht. Geen aanpassingen 
of aanvullingen op de agenda.  
De heer Sterrenburg heeft een gesprek gehad over de evaluatie van het verbeterplan van ’t 
Baken. Het actiepunt over de invulling van de vertegenwoordiging van cliënten wordt niet 
meegenomen in het verbeterplan. We wachten het concept af.  
 

2. Sociaal domein op de juiste koers 
De samenvatting wordt doorgesproken. Het valt op dat er weinig positieve berichten in 
staan. We gebruiken dit document als een algemene spiegel om naar de situatie in Lochem 
te kijken. Goed om dit ook als leidraad bij de evaluatie van het verbeterplan van ’t Baken in 
het achterhoofd te houden. 
 

3. Deskundigheidsbevordering 
We hebben voor aankomend jaar 3 themamiddagen staan. Voor de themamiddag in februari 
zijn de onderwerpen al bekend. Het opzetten van de werkgroepen en het jaarplan 2021. Dan 
hebben we nog 2 themamiddagen over. We willen de werkgroepen dit jaar wel stevig 
neerzetten. Dit deels terug laten komen waar nodig tijdens de andere themadagen. Wel de 
ruimte nemen om ook andere onderwerpen daar terug te laten komen. Besloten wordt dit 
gaandeweg verder in te vullen. Naast de trainingen zijn er ook andere mogelijkheden voor 
deskundigheidsbevordering zoals werkbezoeken en de expertise die binnen de adviesraad er 
al is.  
 
Aanhaken digitaal platform Koepel adviesraden 
De voorzitter en mevrouw Groothedde volgen de online ledenontmoeting van maandag 8 
februari, van 19.30 – 20.30 uur. De secretaris kijkt naar de aanmelding en pakt dit op. 
 

4. Werving leden 

De vacaturetekst zoals deze was opgesteld moet aangepast worden. Minder vanuit de eisen 

zoals in de verordening staat. Tips hiervoor zijn verkregen tijdens de training. De secretaris 

maakt een opzet. Ook het huishoudelijk reglement moet aangepast worden met deze nieuwe 

inzichten. De voorzitter pakt dit op.  

 
5. Gedachtewisseling over mensen met een lichte verstandelijke handicap 

Hebben wij expertise in huis over deze doelgroep? Goed om hier meer over te weten te 
komen via de beleidsmedewerker. Ook om te weten om hoeveel inwoners het gaat.  
Op 20 januari is er van 19.30 tot 20.30 uur een webinar over dit onderwerp. Mevrouw 
Groothedde en de heer Delfgaauw volgen deze. 
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6. Ontvangen reactie op advies Corona 
Er zijn verder geen aanvullingen of opmerkingen.   
 

7. Vaststellen notulen 9 december 2020 
De actielijst is per abuis niet meegezonden. Deze wordt aangevuld en nagestuurd. Op pagina 
1 van de notulen wordt uitkeringsaanvragen toegevoegd. Met deze aanpassing worden de 
notulen vastgesteld. 
 

8. Ingekomen stukken 
Er zijn geen ingekomen stukken.   
 
De secretaris heeft vanmiddag nog ter informatie de nieuwe samenwerkingsagenda 
zorglandschap 2021 t/m 2023 gestuurd. Deze agenda omvat de ambities en afspraken tussen 
de 8 gemeenten van de regio Oost Veluwe en Midden IJssel, zorgverzekeraar Zilveren Kruis 
en Zilveren Kruis Zorgkantoor. En daarnaast een begeleidend schrijven voor het College van 
B&W. Niemand heeft dit kunnen lezen. Wanneer er zaken instaan die aandacht vragen, dit 
graag doorgeven aan de secretaris. Het document gaat op route naar het College.  
 

9. Rondvraag en sluiting 
De telefoonlijst wordt met de leden gedeeld. 

De voorzitter kan niet aanhaken bij de vergadering van februari. Besloten wordt de 

vergadering een dag te verplaatsen naar 11 februari.  


