
 

1 
 

Jaarverslag 2021 Adviesraad sociaal domein Lochem    
Definitieve versie 1.0, 13092022 

 

 

1.Inleiding 

Dit is het jaarverslag 2021 van de Adviesraad Sociaal Domein Lochem. Het College van B&W 

heeft de Adviesraad ingesteld om haar te ondersteunen bij beleidsontwikkeling op het sociaal 

domein en om inwoners hierin een stem te geven. De bevoegdheden en aanvullende bepalingen 

daaromtrent zijn vastgelegd in de Verordening Adviesraad Sociaal Domein Lochem 2018.  

In 2021 werd de Adviesraad net als in 2020  geconfronteerd met Corona als niet voorziene 

ontwikkelingen op gemeentelijk en landelijk niveau, wat behoorlijk ingrijpend was. 

 

2.Doorontwikkeling  

Dit jaar zijn een viertal werkgroepen samengesteld. De werkgroepen zien er als volgt uit: een 

werkgroep opvoeden en opgroeien, een werkgroep participatie, een werkgroep armoede, werk 

& inkomen en schulden en een werkgroep wonen en vervoer. Ook is stil gestaan bij de 

deskundigheidsbevordering en het aantrekken van nieuwe leden om tot een voltallige 

teamsamenstelling te komen. 

 

3.Samenstelling  

De voorzitter Wim Koch heeft door persoonlijke omstandigheden zijn functie moeten 

neerleggen. Vanaf september 2021 is Nicoline Swen als nieuwe voorzitter van de adviesraad 

benoemd. Ook het ledenaantal is gegroeid doordat nieuwe leden zijn toegetreden. Hierdoor 

werden de kernen nu ook voor het eerst bijna allemaal vertegenwoordigd. Het overzicht van de 

samenstelling van de Adviesraad is als bijlage 1 toegevoegd. 

 

4.Overleg en contacten 

De plenaire vergaderingen van de Adviesraad vonden volgens vergaderschema eenmaal per 

maand plaats, met uitzondering van juli en augustus. Daarnaast werd er met beleidsadviseurs 

van verschillende beleidsterreinen overleg gevoerd. Daarnaast hebben de afzonderlijke leden 

van de Adviesraad contacten met de achterban en belangenorganisaties. 

Nu heeft de coronacrisis wel gezorgd voor een remmende invloed op de voorgenomen 

initiatieven van de adviesraad om dit kalenderjaar de werkgroepen op te zetten en de contacten 

met de kernen aan te halen.  

Via de website van de Adviesraad worden de inwoners en andere belangstellenden op de hoogte 

gehouden van de ontwikkelingen en activiteiten. Tevens worden relevante verslagen en 

documenten via de website gepubliceerd. 

 

5.Activiteiten en onderwerpen 

De Adviesraad heeft zich op een breed terrein bezig gehouden met het sociaal domein. Naar 

aanleiding van deze activiteiten zijn gevraagde en ongevraagde adviezen ( zie hoofdstuk 7) 

uitgebracht aan het College van B&W. Dit alles in combinatie met allerlei crisisbeperkingen 

maakte dat het jaar 2021 voor de Adviesraad tot een dynamisch en inspannend jaar.  

De tussenevaluatie van de Adviesraad vond met verschillende functionarissen van de ambtelijke 

organisatie en de adviesraad plaats. De resultaten zijn in een rapport weergegeven 

 

De Adviesraad heeft in 2021 de volgende onderwerpen aan de orde gehad: 

- Uitgebrachte adviezen 



 

2 
 

- Tussenevaluatie van de adviesraad 

- Uitwerking, samenstelling en opstart van de werkgroepen  

- Werven van nieuwe voorzitter en nieuwe leden 

- Coronacrisis 

- Inclusie 

- Opzet en uitwerking woonzorgvisie en afstemming met verschillende beleidsadviseurs 
        

6.Uitgebrachte adviezen 

 

De Adviesraad adviseert het College van B&W gevraagd en ongevraagd. De volgende adviezen 

zijn uitgebracht: 

• 20210001 Advies verbeterplan 't Baken   

• 20210001a Reactie op advies verbeterplan 't Baken 
• 20210004 Ongevraagd advies Gelre Ziekenhuis  
• 20210004a Reactie op ongevraagd advies Gelre Ziekenhuis 
• 20210005 Advies beleidsregels participatie  
• 20210005a Reactie op advies beleidsregels participatie 
• 20210006 Ongevraagd advies teruggang sociale woningenbestand 
• 20210007 Vervolg op advies Gelre Ziekenhuis  
• 20210008 Brief ongevraagd advies wonen en zorg van ouderen en de bijlagen  

Naast deze formele schriftelijke adviezen worden tijdens overleggen. waarbij Adviesraad-leden 

en wethouder(s) aanwezig zijn, ook informeel geadviseerd. Tevens worden bij overleggen en 

contacten met (beleids-)medewerkers van de gemeente adviezen afgegeven.  

 

7.Vooruitblik 

De Adviesraad zal in 2022 verder werken aan het optimaliseren van de werkwijze en de interne 

samenwerking. Dit geldt ook voor het overleg en de contacten met de inwoners, het college, de 

beleidsmedewerkers van MO en  relevante andere partijen. Het streven blijft om jongeren te 

werven voor de Adviesraad en het ledenaantal van de Adviesraad uit te breiden.. De website van 

de Adviesraad wordt geactualiseerd.  

Via de website kunnen inwoners en andere belanghebbenden kennis nemen van informatie over 

en activiteiten van de Adviesraad. Daarbij kunnen via de website ook berichten worden geplaatst 

die bestemd zijn voor de ASD. De website wordt voor de leden van de Adviesraad steeds 

belangrijker om informatie uit te wisselen.  

 

8.Financiën 

Door het College van B&W wordt jaarlijks een budget ter beschikking gesteld aan de Adviesraad 

voor het bekostigen van de noodzakelijke uitgaven. Hierbij is het budget voor de inzet van de 

ambtelijk secretaris niet meegenomen.  De leden van de adviesraad ontvangen daaruit een 

maandelijkse onkostenvergoeding. Vanuit dit budget worden verder specifieke kosten betaald, 

zoals bij het bezoeken van bijeenkomsten, hosting en beheer van de ASD-website, 

abonnementen en lidmaatschappen, trainingen, documentatie e.d.. De financiële 

verantwoording is via de jaarrekening 2021 uitgevoerd. Deze is als bijlage 2 toegevoegd. 

 

9.Afsluiting 

De Adviesraad blijft zich inzetten op participatie van de inwoners in het kader van het lokale 

beleid en de uitvoering voor wat betreft de terreinen zorg, werk, inkomen en inclusie. Dit door 

het intensief volgen en beoordelen van de ontwikkelingen op deze verschillende terreinen, zowel 

https://www.adviesraadlochem.nl/fileadmin/arsd/documenten/2022/Rapport_Rekenkamercommissie_Lochem_-_Een_wakker_woonbeleid.pdf
https://www.adviesraadlochem.nl/fileadmin/arsd/documenten/2021/20210001a_Reactienota_op__advies_bevindingen_verbeterplan_0.2.pdf
https://www.adviesraadlochem.nl/fileadmin/arsd/documenten/2021/20210004_ongevraagd_advies_dreigende_sluiting_gelre_ziekenhuis_Zutphen.pdf
https://www.adviesraadlochem.nl/fileadmin/arsd/documenten/2021/20210004a_brief_aan_Adviesraad_Sociaal_Domein_Lochem_nav_ongevraagd_advies_over_Gelre_ziekenhuis_def__281_29.pdf
https://www.adviesraadlochem.nl/fileadmin/arsd/documenten/2021/20210005_Advies_Beleidsregels_t_Baken_2021_versie_1.0.pdf
https://www.adviesraadlochem.nl/fileadmin/arsd/documenten/2021/20210005a_Getekende_Reactiebrief_op_Advies_Adviesraad_Beleidsregels_Werk_en_Inkomen.pdf
https://www.adviesraadlochem.nl/fileadmin/arsd/documenten/2021/20210006_Ongevraagd_advies_teruggang_sociale_woningbestand_versie_1.0.pdf
https://www.adviesraadlochem.nl/fileadmin/arsd/documenten/2021/20210007_reactie_op_dreigende_sluiting_gelre_ziekenhuis_Zutphen.pdf
https://www.adviesraadlochem.nl/fileadmin/arsd/documenten/2021/20210008_Begeleidende_brief_ongevraagd_advies_over_wonen_en_zorg_van_ouderen_versie_0.1.pdf
https://www.adviesraadlochem.nl/fileadmin/arsd/documenten/2021/20210008a_Bijlagen_Ongevraagd_advies_Ouderen_en_wonen_versie_1.0.pdf
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op landelijk als meer specifiek op gemeentelijk niveau. Daarnaast zullen contacten worden 

onderhouden met de inwoners en andere organisaties om de wensen en ervaringen vanuit de 

samenleving in beeld te krijgen. Tevens zal overleg plaatsvinden met de bestuurders en 

(beleids)medewerkers van de gemeente over het beleid en de plannen betreffende het sociale 

domein. Naar aanleiding van al deze activiteiten zal de meest optimale en haalbare richting 

worden bepaald van het beleid en de uitvoering vanuit de optiek van de inwoners en zal 

overeenkomstig worden gehandeld en geadviseerd. 

 

 

Nicoline Swen, 

Voorzitter. 

 

 

 

 

 

 

Bijlagen 
 

 

Bijlage 1 Samenstelling Adviesraad 

Annemarie Groothedde  - lid 

Ayse Boya    - lid 

Deborah van de Bor  - lid 

Esther Wissink   - lid (afgetreden 4e kwartaal 2021) 

Harry Robberts   - lid (toegetreden 3e kwartaal 2021) 

Henny Jansen   - vice voorzitter 

Henk Teeuwisse   - lid (toegetreden 3e kwartaal 2021) 

Kees Sterrenburg   - lid (afgetreden 3e kwartaal 2021) 

Majella Schreurs   - ambtelijk secretaris 

Nicoline Swen   - voorzitter (toegetreden 3e kwartaal 2021) 

Rene Pullen   - lid 

Theo van den Berg   - lid (toegetreden 3e kwartaal 2021) 

Tom Delfgaauw   - lid 

Wim Koch    - voorzitter tot 3e kwartaal 2022, daarna lid 

Wim Mooijman   -  lid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 
 

Bijlage 2 Financieel overzicht Adviesraad 2021 – Jaarrekening met toelichting 

 

 

Financieel Overzicht Adviesraad Sociaal Domein

            Begroting 2021 Gerealiseerd 2021

Budget

Budgetadviesraad 10.500€        

Overgeheveld budget 2021(begrotingswijz.) 9.507€          

Totaal budget 2021 20.007€        20.007€           

Uitgaven:

Deskundigheidsbevordering 4.000€          690€                 

Communicatie 2.300€          2.300€             

Extern advies 2.000€          -€                 

Abonnementen vakliteratuur 500€             108€                 

Organisatiekosten 1.200€          710€                 

Vergaderkosten 1.000€          1.099€             

Vrijwilligersvergoedingen  €         7.650 2.408€             

Reiskosten 500€             -€                 

Totaal uitgaven 19.150€        7.315€             

Overschot 857€                 12.692€           

 
 

 

Toelichting financieel overzicht 2021 

Budget 

In de begroting van afgelopen jaar is een bedrag opgenomen van € 20.007 . Dit begrotingsbedrag is 

opgebouwd uit € 10.500 van het zogeheten werkbudget adviesraad en daarnaast is conform afspraak 

een bedrag van € 9.507 uit het overschot van 2020 toegevoegd. 

In het bijgevoegde financiële overzicht 2021 treft u onze kosten aan. Hieronder lichten wij per 

onderdeel deze kosten toe.  

Deskundigheidsbevordering         

De deskundigheidsbevordering is nodig om zo de expertise binnen de adviesraad te verkrijgen en waar 

nodig te borgen. De adviesraad heeft aan de hand van plan van aanpak de ingezette lijn vanuit 2020 

op  deskundigheidsbevordering voortgezet.  

Helaas ging door corona de laatste themabijeenkomst met een training vanuit de Koepel in september 

2021 niet door. Deze training is verschoven naar 2022; de begrote kosten van € 1.500 komen ten laste 

van 2022. Wel zijn er een drietal individuele trainingen gevolgd bij de Koepel in 2021. Door corona is 

niet het volledige budget uitgegeven. 
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Communicatie            

Onder de communicatie vallen de kosten voor de website, het mailaccount, publicaties, 

beeldmateriaal en drukkosten. Deze kosten van communicatie zijn gelijk gebleven aan de kosten van 

2020. 

 

Extern advies           

De adviesraad heeft nog geen gebruik gemaakt van extern betaald advies. Er is incidenteel wel gebruik 

gemaakt van extern advies, maar in deze gevallen was geen sprake van betaald advies.  

 

Abonnementen vakliteratuur         

Om bij te blijven hebben de leden van de adviesraad een abonnement op het blad zorg en welzijn. Dit 

abonnement wordt na evaluatie op individuele basis voortgezet. We hebben ook een abonnement bij 

de Koepel van adviesraden.  

 

Organisatiekosten          

We zijn naar verschillende dorpskernen geweest. We vinden deze contacten van essentieel belang om 

de inwonersparticipatie en de opzet van de werkgroepen gezamenlijk handen en voeten te geven. De 

netwerkvorming via werkgroepen in en met de kernen wordt in 2022 verder doorgevoerd. De kosten 

voor vergaderlocaties zijn hieronder opgenomen. Daarnaast is een deel van de kosten besteed aan een 

kerstattentie voor de leden van de adviesraad voor hun inzet van het afgelopen jaar.  

 

 

Vergaderkosten          

De adviesraad wil zich steeds meer naar de inwoner toe bewegen. Door de corona zijn deze intenties 

nauwelijks uit de verf gekomen. De vergaderingen vonden digitaal plaats met uitzondering van een 

korte periode waarin de vergaderingen fysiek plaats konden vinden. 

 

Vrijwilligersvergoeding 

De vergoedingen zijn achter gebleven bij de begroting. Dit wordt verklaard door het feit dat de 

adviesraad en de werkgroepen nog niet op de gewenste sterkte zijn.  

 

Reiskosten       

Doordat de adviesraad naar de inwoners toe beweegt en op verschillende locaties vergadert, worden 

er onder normale omstandigheden reiskosten gemaakt maar door de coronacrisis hebben vrijwel alle 

vergaderingen digitaal plaatsgevonden.  
 
Overschot  
We eindigen dit jaar met een overschot. De oorzaken die aan het ontstaan van dit overschot ten 
grondslag liggen zijn enerzijds het achterblijven van de formatie van de adviesraad en anderzijds de 
coronacrisis. Conform afspraak (Burap 2020) is voor 2022 het werkbudget van de adviesraad bepaald 
op € 18.850,-. Hiervoor is vanuit de gemeentebegroting een dekking van € 10.500,-. De verdere 
doorrekening moet nog nader bepaald worden. De resultaten vanuit de tussentijdse evaluatie worden 
hierin meegewogen. Een bespreekpunt is de wens van de adviesraad om te kiezen voor een 
meerjarenbeleid, met een meerjarig werkbudget en een meerjarige dekking van de kosten in de 
gemeentebegroting. 

 


