NOTULEN
Datum

: 20 mei 2021

Bijeenkomst

: Adviesraad Sociaal Domein

Aanwezig

: Annemarie Groothedde, Wim Mooijman, Tom Delfgaauw, Kees Sterrenburg, Esther
Wissink, Henny Jansen, Henk Teeuwisse, Deborah van den Bor, Harry Robberts, Ayse
Boya en Majella Schreurs
: Wim Koch

Afwezig

1. Opening en mededelingen
Voorzitter heet iedereen welkom. Met name een bijzonder welkom voor Harry Robberts.
Aansluitend vertelt de vice voorzitter dat de werving van de voorzitter nog loopt en dat er in
juni een oriënterend gesprek plaatsvindt. Daarnaast licht de secretaris kort toe dat er twee
webinars van de Koepel zijn gepland. Een webinar over jeugd en zorg. Hier gaan Annemarie
Groothedde en Deborah van den Bor naar toe. En het webinar over de transformatie van het
sociaal domein volgen Tom Delfgaauw en de vice voorzitter.
De vice voorzitter vraagt in zijn informele overleg met de wethouder naar de stand van zaken
van het ongevraagde advies over de dreigende sluiting van het Gelre Ziekenhuis.
2. Concept Jaarplan
Jaarplan is vastgesteld. Vice voorzitter merkt op dat we nog wel moeten prioriteren dit jaar.
We hebben de volgende punten vastgesteld:
- Effecten van Corona
- Inclusieagenda
- Jeugd
- Monitoren van de evaluatieresultaten van ’t Baken
- Inrichten van de werkgroepen
Het punt innovatie voegen we nog toe aan het monitoren van de belangrijke thema’s
(Hoofdstuk 2.2). Dit pakken we volgende vergadering op aan de hand van een voorstel,
gekoppeld aan de werkgroepen. De vice voorzitter stelt samen met de secretaris hiervoor
een voorstel op.
3. Huishoudelijk reglement
Het huishoudelijk reglement is vastgesteld.
4. Stand van zaken inclusie
Voor de inclusie hebben we al een aantal acties uitgezet. Op ons artikel in de Berkelbode
hebben we geen reactie ontvangen. Vanuit de dorpsraden komen ook weinig reacties terug.
Onder andere wordt teruggegeven dat de vraag niet concreet genoeg is. Voorstel is om aan
te stippen welke terreinen aandacht vragen. Via Stichting welzijn Lochem (SWL) loopt er een
pilot om de toegankelijkheid onder de aandacht te brengen. Vanuit de adviesraad willen
Henk Teeuwisse en Wim Mooijman hierbij aanhaken voor de kern Gorssel en stadskern
Lochem. De secretaris geeft dit door aan SWL. Het artikel wat in de Berkelbode heeft gestaan
willen we ook nog doorzetten naar de websites van de kernen. Dit pakt de secretaris op.
Aandachtspunt is om naast dit project van SWL ook vooral zelf signalen op te halen binnen
de andere kernen. De vice voorzitter stelt samen met de secretaris hiervoor een voorstel op.
Harry Robberts geeft hierbij aan om nog bij het VNG en Stichting MEE te informeren naar
eventuele best practices. Als deze er zijn kunnen we hiervan gebruik maken.
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5. Terugkoppeling overleg beleid werk en inkomen
Kees merkt op dat het een goed overleg was. Hij heeft
alleen de beleidsregels zelf niet gezien. Er is gewerkt met een verzameldocument waarin de
wijzigingen in stonden. Afgesproken is dat Kees alsnog het beleidsdocument krijgt, zodat hij
kan bepalen of er alsnog een advies moet komen. Er wordt afgesproken dat we hier in het
volgend overleg op terug komen.
6. Terugkoppeling nieuwe wet inburgering
Ayse Boya is aanwezig geweest bij een bijeenkomst met (oude) inburgeringsplichtige. Dit was
interessant. De secretaris geeft meer toelichting op de nieuwe wet en de insteek van de
gemeente. Afgesproken wordt om dit onderwerp eind van het jaar te agenderen, om te
bekijken hoe het zich verder uitrolt.
7. Vaststellen notulen 14 april 2021 en actielijst
De notulen en actielijst zijn vastgesteld. De secretaris stelt de adressenlijst op korte termijn
bij en stuurt dit samen met het declaratieformulier aan ons.
8. Ingekomen stukken
De mail over de rookvrije speeltuinen is besproken. Geen verdere acties vereist.
9. Rondvraag en sluiting
Annemarie Groothedde merkt op dat de Vredesweek (gepland in september) binnen de
kerkgenootschappen eraan komt waarin de inclusieve samenleving centraal staat.
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