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NOTULEN 

Datum  : 11 maart 2021 

Bijeenkomst : Adviesraad Sociaal Domein  

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

Wissink, Henny Jansen en Majella Schreurs 

Afwezig : Wim Koch en Ayse Boya 

1. Opening en mededelingen 
Voorzitter heet iedereen welkom.  
- Jongerenplatform 

Er staat een afspraak voor een kennismakingsgesprek gepland op 24 maart om 12.00m 
uur. Mevr. A. Groothedde en mevr. E. Wissink zijn hierbij aanwezig. 

- Definitief advies ’t Baken en aanvullend bericht. 
De heer K. Sterrenburg blijft dit onderwerp volgen en komt in de adviesraad erop terug 
wanneer er zaken spelen.  

- Uitvoeringsagenda statushouders 
Mevrouw A. Boya en de heer T. Delfgaauw laten zich graag bijpraten.  

- Evaluatie adviesraad 
De interviews met de adviesraad staat op donderdag 18 maart gepland. De voorzitter 
vraagt aan iedereen om voor dinsdag 12.00 uur input te leveren voor deze interviews.  

 
2. Terugkoppeling webinar inclusie in de wijk van mensen met LVB 

Mevrouw A. Groothedde geeft aan dat het een interessante bijeenkomst was. De 
bijeenkomst werd gepresenteerd door de gemeente Nijmegen. Iedere gemeente dient een 
inclusieagenda te hanteren. En de communicatie daarop in te richten. Dit gebeurt nu nog 
niet of te weinig. Tip is om hier bedacht op te zijn. Vooral ook als adviesraad. Het gaat om 
een grote groep ook nog. Zorg dat wanneer je met deze groep in gesprek gaat vooraf 
bedenkt wat je verwacht. Welke informatie wens je op te halen? Pas hierop ook je manier 
van communicatie op aan. De secretaris gaat bekijken welke mogelijkheden er voor de 
website zijn.  
 

3. Terugkoppeling online ledenontmoeting de Koepel 
Mevrouw A. Groothedde heeft deze bijgewoond. Leuk en goed om diverse adviesraden te 
spreken en ervaringen te horen. Iedere adviesraad werkt weer anders. Goed om bij 
samenwerkingsverbanden vanuit beleid contact op te nemen met de betreffende 
adviesraden. Hierin als adviesraad ook de samenwerking op te zoeken. Zorg dat je 
laagdrempelig bent als adviesraad. Dat een ieder zich betrokken voelt.  
Goed om hierbij stil te staan op de themamiddag. Onze manier van communiceren en 
bereikbaarheid.  
 

4. Proces concept jaarplan 2021 

Het proces is besproken. De secretaris stuurt het concept naar de leden, zodat het op de 

themamiddag ook aangevuld kan worden. In april komt deze dan op de agenda ter 

vaststelling.  
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5. Jaarverslag 2020 en jaarrekening 
Het jaarverslag is besproken. Er zijn wat tekstuele 
wijzigingen en het onderdeel deskundigheid wordt 
toegevoegd. Voor de jaarrekening graag de reiskosten apart opnemen en niet meenemen in 
de vergoeding. Na verwerking van deze wijzigingen zijn de jaarrekening en het jaarverslag 
vastgesteld.  
 

6. Programma themamiddag 
Op het programma zijn verder geen opmerkingen. Voorstel is om te starten om 14.30 uur tot 
17.00 uur. Iedereen stemt hiermee in.  
 

7. Vaststellen notulen 14 januari 2021 en actielijst 
Op de actielijst zijn heel wat acties afgerond. Dit wordt aangepast. De notulen en actielijst 
zijn vastgesteld. Naar aanleiding van de vraag wat doet de gemeente met en voor inwoners 
met LVB? De secretaris zet deze vraag uit.  
 

8. Ingekomen stukken 
Zijn besproken.  
 

9. Rondvraag en sluiting 
Is de raadsmonitor al op route en kunnen wij deze ontvangen zodra college deze heeft 

vastgesteld? De secretaris gaat deze vraag uitzetten. 

Er moet nog een aftredingsschema opgesteld worden. De vice voorzitter en de secretaris 

pakken dit op. De vraag is wel hoe we hiermee omgaan, want we zijn ook nog niet op volle 

sterkte.  


