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NOTULEN 

Datum  : 16 juni 2021 

Bijeenkomst : Adviesraad Sociaal Domein  

Aanwezig : Annemarie Groothedde, Wim Mooijman, Tom Delfgaauw, Kees Sterrenburg,  Henny 

Jansen (Vice-Voorzitter), Henk Teeuwisse,  Deborah van den Bor, Harry Robberts,  

Ayse Boya en Majella Schreurs (secretaris) 

Afwezig : Esther Wissink en Wim Koch 

1. Opening en mededelingen 
Voorzitter heet iedereen welkom. 
Terugkoppeling van het gesprek met de wethouder is per mail eerder verzonden. Hierover 
zijn geen vragen of opmerkingen.  
Er is een kennismakingsgesprek geweest met een potentiele kandidaat. Dit is toegelicht. 
Annemarie Groothedde en Deborah van den Bor hebben de webinair jeugd bijgewoond. 
Hierop hebben de leden via de mail de presentatie ontvangen. Deze webinair is als erg 
leerzaam ervaren. Er zijn 2 slides die echt bijgebleven zijn. Met name diegene met de top 10 
van problemen die bij jongeren spelen. Besloten wordt om binnen de werkgroep dit  verder 
te bespreken en uit te werken. Als werkgroeplid haakt Rene Pullen hierbij aan.  

2. Koppeling jaarplan aan werkgroepen 
Er zijn wat kleine aanvullingen. Bij groep 1 wordt Rene Pullen als werkgroeplid toegevoegd. 
En Henk Teeuwissen wordt toegevoegd bij de werkgroep Wonen en vervoer/mobiliteit.  
Waarna deze is vastgesteld.  

3. Communicatie 

Het belang van communicatie en het zichtbaar maken en zijn van de adviesraad wordt door 

een ieder gedeeld. Theo van den Berg wil hierin wel bijdragen.  De secretaris maakt een 

afspraak met Theo om hier nader invulling aan te geven. Voor de zomervakantie volgt er nog 

een bericht over het jaarplan, de speerpunten voor 2021 en het ongevraagde advies over het 

Gelre ziekenhuis. Zodat we voor nu ook weer in beeld blijven.  Belangrijk is om transparant te 

zijn over wat we doen en waarom.  De vice voorzitter vult dit punt aan om stil te staan bij een 

overzicht over onze inzet aan communicatiemiddelen (zowel intern als extern) en met welk 

doel we dit doen. Hij komt hiervoor met een voorstel.  
4. Vervolgproces inzake inclusie 

Wim Mooijman en Henk Teeuwissen hebben een eerste gesprek gehad met Astrid Lievestro 
van Stichting Welzijn Lochem (SWL). Dit over het project inclusie en dan met name de 
toegang. Op 1 juli wordt dit vervolgd om hier verder invulling aan te geven. Opgemerkt wordt 
dat het project wel handen en voeten moet krijgen. Wat wordt er verwacht,  welk resultaat is 
gewenst. Er zijn meer ervaringsdeskundigen nodig die aanhaken, niet alleen input vanuit de 
adviesraad. Wordt vervolgd.  
Voor het overige inzake inclusie pakt Tom dit op. 

5. Terugkoppeling overleg beleid werk en inkomen 
Kees Sterrenburg heeft zich verdiept in de beleidsdocumenten. Hierop een conceptadvies 
opgesteld. Een ieder staat achter het advies. Een en ander kan nog wat concreter en 
scherper. Kees kijkt hier zelf naar aan de hand van de gegeven input. Waarna de secretaris 
meeleest. Het concept advies wordt nog een keer gedeeld, waarna het naar het college kan.  
De voorzitter neemt het punt mee over het vroegtijdig betrokken worden en tijdig ontvangen 
van informatie in het informeel overleg.  
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Daarnaast hebben wij nog steeds geen reactie ontvangen 
op ons advies op de evaluatie van het verbeterplan van ’t 
Baken van 12 februari 2021. De secretaris pakt dit op.  
 Terugkoppeling over onderwijs 
Aan dit punt zijn we niet toegekomen met het oog op de tijd.  

6. Invulling themamiddag 
29 juni wordt voorgesteld om te verzetten naar eind september. Dit met het oog op de 
aankomende leden en de voorbereiding van deze middag. En de mogelijke nieuwe voorzitter. 
Er zijn al wat onderwerpen naar voren gebracht waaronder: 
- Het onderwerp ouderen, hierin moet toch meer spelen nog dan tot nu toe naar boven is 

gekomen 
- Een update over de stand van zaken binnen GGZ 
- Het analyseren van de gegevens over het sociaal domein en wat betekent dit.  
- Het formuleren en ophalen van informatie voor het opstellen van adviezen 
- Hoe kom je tot een lokale inclusie agenda? 
- Hoe gaan we van binnen naar buiten en welke middelen heb je daarvoor? 
- Hoe zien we zelf de evaluatie van de adviesraad? Welke lering trekken we hieruit en wat 

betekent dit voor onze doorontwikkeling? 
Afgesproken wordt dat de secretaris kijkt naar een datum. Via de mail volgt een overzicht 
met onderwerpen en de keuzes daarin. Voor zowel september als oktober.  

7. Terugkoppeling ongevraagd advies Gelre Ziekenhuis 
Gezien de tijd is dit punt niet uitvoerig besproken. De stand van zaken is kort medegedeeld 

en via de mail is het raadsmemo verzonden. We wachten de bestuurlijke overleggen en de 

terugkoppeling hierop af. Goed te zien dat door diverse stromen gereageerd is waardoor er 

acties zijn opgezet. Tom Delfgaauw vraagt zich af of we niet samen kunnen werken met de 

adviesraden van de andere betrokken gemeente. Er liggen al lijntjes met enkele adviesraden. 

De secretaris stuurt in ieder geval ons advies rond aan deze adviesraden met de vraag of we 

in het vervolg gezamenlijk hierin kunnen optrekken.  

8. Vaststellen notulen 20 mei 2021 en actielijst 
De notulen en actielijst zijn vastgesteld. Voorstel is gedaan om ook de gegeven adviezen en 
de mogelijke terugkoppeling in kaart te brengen. Dit pakt de secretaris op.  

9. Ingekomen stukken 
Zijn besproken. 

10. Rondvraag en sluiting 

 We hebben nog geen agendacommissie. In het volgend overleg maakt de voorzitter 

hiervoor een voorstel. 

 De datum voor de tussenevaluatie is nog niet bekend. Dit zou voor de zomervakantie 

ingeregeld worden. Majella checkt dit. Tevens is dit punt mogelijk een onderwerp voor 

een themabijeenkomst. Dit punt is eerder bij agendapunt 6 aan de orde geweest. 

 De secretaris vraagt om de declaraties in te dienen zodat deze voor het eerste half jaar in 

orde gemaakt kunnen worden.  
Volgende vergadering is 9 september.  De voorzitter bedankt een ieder voor zijn 

aanwezigheid en een hele fijn vakantie.  


