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NOTULEN 

Datum  : 9 september 2021 

Bijeenkomst : Adviesraad Sociaal Domein  

Aanwezig : Annemarie Groothedde, Tom Delfgaauw,  Henny Jansen,  Deborah van den Bor, 

Wim Koch, Esther Wissink, Nicoline Swen (Voorzitter),  Ayse Boya en Majella Schreurs 

(secretaris) 

Afwezig : Henk Teeuwisse, Wim Mooijman, Theo van den Berg en Harry Robberts, 

1. Opening en mededelingen 
Voorzitter heet iedereen welkom en stelt zich kort voor. 
Mevrouw E. Wissink deelt mede dat er een nieuw initiatief is in Lochem. Zij stelt daarvoor 
haar woonkamer beschikbaar. Het gaat om een innovatieve manier ophalen wat er speelt. 

2. Reactie op ongevraagd advies dreiging sluiting Gelre Ziekenhuis 

De voorzitter geeft het woord aan de heer H. Jansen. De reactie op het advies is vlak voor de 

zomervakantie binnen gekomen. De volgende reacties volgen hierop:  

 Fijn te zien dat we serieus en meegenomen worden.  

 GGNet heeft ook nog een plek in het ziekenhuis. Is daarover bekend wat hiermee 

gebeurd? 

  Alert blijven in het gehele proces, voordat er stappen worden gezet. Het roept het 

gevoel op vanuit het ziekenhuis dat de uitkomst al in kannen en kruiken is. Roept 

ergernis en zorgen op.  

 Goed om de andere betrokken adviesraden nog een keer op te attenderen dat het 

belangrijk is en vragen welke koers er gevaren wordt. De heer Jansen pakt dit op. 

 Wat kunnen we als adviesraad doen om de opening voor oplossingen te 

benadrukken? 

De heer Jansen maakt een concept antwoord op de reactie van het college. En stuurt deze 

rond. Goed om over de ingezette acties en ons advies te communiceren. Dit is ook heel 

actueel.   
3. Reactie op ons advies werk en inkomen 

De heer  Jansen stelt voor om deze voor te leggen aan de heer Pullen. Voor de uitnodiging  
om mee te denken voor de versterking van de positie van de inwoners richting ’t Baken 
stellen de heren Delfgaauw en Teeuwissen zich beschikbaar en mevrouw Boya.  

4. Ongevraagd advies terugloop sociale woningen 
We wachten op de reactie van de wethouder hierover.  

5. Concept notitie ouderen en wonen 
Het is een complexe materie waardoor het een uitgebreid stuk is geworden. De heer 
Delfgaauw licht het verder toe. Er is een ketenproblematiek die in elkaar aansluit. Er volgt 
een discussie over hoe dit advies aan te bieden aan het college. Het is goed om met elkaar na 
te denken hoe we vanuit dit stuk tot een concreter advies komen.  Het omzetten naar een 
advies doet afbreuk aan het stuk. Het is wel goed om er een begeleidende brief bij te doen. 
Waarin alvast de aanbevelingen staan. En er verwezen wordt naar de complexiteit van het 
stuk. De secretaris maakt een opzet van de begeleidende brief en stuurt dit rond. Het stuk is 
te belangrijk om hierin wijzigingen aan te brengen. In de brief moet de verwijzing naar het 
eerdere advies van de Bloemenkamp komen.  

6. Rapport Bakens voor een betrokken bestuur 
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Wat kunnen we hier als adviesraad mee? Welke punten 
zijn voor ons van belang? Goed idee om hier een 
leeswijzer voor te maken. Voorstel om hiervoor mevrouw 
Van den Bor en de heren Teeuwissen en Robberts te vragen om dit te lezen en een opzet te 
maken. 

7. Stand van zaken ontmoetingsinitiatieven 
Mevrouw Groothedde is bij de bijeenkomst geweest. Annemarie; de pilot zorg coördinatoren 
worden verleng d met 2 jaar. Vooral de kernen vertegenwoordigd, stad Lochem niet. Hoe 
weet je of wat je doet werkt. Ze gaan kijken of zorgverzekeraars een rol kunnen pakken. In 
Lochem is het lastig erachter te komen wat er allemaal is.  
Er gebeurt heel veel in Lochem alleen weet de inwoner het niet te vinden.  Moeten we hier 
een vervolg aangeven. Annemarie maakt een opzet om hiervoor een advies op zetten. 

8. Stand van zaken inclusie en de koppeling met de evaluatie adviesraad 
Doorschuiven naar volgende vergadering.  

9. Concept brief richting onderwijs 
Goede  opzet en initiatief. Secretaris pakt dit verder op.  

10. Themamiddag 
De voorbereiding hiervan wordt opgepakt door de voorzitter, secretaris en mevrouw E. 
Wissink. 

11. Vaststellen notulen en actielijst 
Tekstueel geen opmerkingen en naar aanleiding van geen opmerkingen. 
Beiden zijn vastgesteld.  

12. Ingekomen stukken 
Voor de uitnodiging van de bijeenkomst over Generieke Armoede gaan de voorzitter en 

mevrouw Boya.  

13. Rondvraag en sluiting 
Aandacht bij de themamiddag qua tijden in combinatie met de spanningsboog.   


