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NOTULEN 

Datum:  12 september 2022 

Bijeenkomst: Adviesraad Sociaal Domein  

Aanwezig: Nicoline Swen (voorzitter), Henny Jansen, Tom Delfgaauw, Wim Mooijman, Harry 

Robberts, Annemarie Groothedde, René Pullen, Ayse Boya en Julia van Ditshuizen 

(secretaris/notuliste) 

Afwezig: Theo van den Berg en Deborah van den Bor 

 

1. Opening en mededelingen 
Nicoline introduceert Julia en zij stelt zich kort voor. 

Zijn er nog punten die toegevoegd moeten worden aan de agenda? 

*Henny: punt 2 Jaarrekening bij het Jaarverslag.  

*Ander vergadermoment i.p.v. de maandagmiddag. 

*Themabijeenkomst in november: welk onderwerp. 

Mededelingen: 

- Stand van zaken proces en functieprofielen contactambtenaar. 

Nieuwe mensen starten rond 1 oktober, hiervan zal 1 iemand contactambtenaar voor de 

Adviesraad worden. Nog niet bekend voor hoeveel uur.  

Het is ook niet bekend hoeveel uur Majella werkte voor Adviesraad.  

Proces goed blijven volgen. Wat kan deze ambtenaar voor ons betekenen?  

- Stand van zaken contact hoofd MO 

Henny, Deborah, Tom en Nicoline hebben een goed gesprek gehad met Leon Beernink. Nieuwe 

ronde, nieuwe kansen. 

- Inspiratiebijeenkomst Omgekeerd Werken 13-9: in de Schouwburg. 

- 29 september gesprek wethouder + beleidsmedewerker over de rol v/d adviesraad.  

Werken vanuit de bedoeling is hetzelfde als Omgekeerd Werken. Uitnodiging of 3 mensen willen 

aanschuiven. Wim Mooijman, Henny Jansen en Nicoline Swen. 

- 14 september online workshop Communicatie vanuit De Koepel.  

Deborah heeft zich misschien opgegeven. De workshop zit vol, dus als ze zich heeft aangemeld 

zijn we vertegenwoordigd. 

- 23 september Congres “Beleef de sociale basis”: Henny en Tom zijn daarbij.  

 

2. Bespreken en vaststellen jaarverslag 2021.  

Henny: is nog niet in de vergadering voorbij gekomen.  

Jaarrekening 2021 is opgesteld.  

 

Henny stelt voor om de stukken (jaarverslag, jaarrekening + toelichting) aan elkaar te koppelen en 

rond te sturen voor akkoord. Voorstel akkoord bevonden.  
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Graag binnen een week reactie van iedereen zodat het akkoord 

is. Daarna stuurt hij het aan Nicoline en Julia ter verdere 

verwerking.  

 

3. Vaststellen uitgebreide en verkorte versie van het Jaarplan 2022-2023 met begeleidende brief 

De verkorte versie is mede opgesteld om in de Berkelbode te plaatsen als communicatie richting de 

burgers. Dit kan nog korter en bondiger. 

Daarnaast ook plaatsen op de website (verkorte versie met als doorklik de uitgebreide versie).  

 

De uitgebreide versie wordt aangepast door Henny en doorgestuurd aan Julia als definitieve versie.  

 

Beide versies akkoord bevonden. 

 

4. Informele adviezen dreigende beëindiging buslijn en normering huishoudelijke hulp m.i.v. 2023 

 

*Advies huishoudelijke hulp: Henny: wilde reageren op een artikel in de Stentor dat in de 

zomerperiode verscheen betreffende de normering.  

We bespreken dit advies nu intern. Is alleen bekend bij de wethouder en Leon Beernink. Inhoudelijk 

nog geen reactie ontvangen.  

Wat is de procedure: eerst naar wethouder, daarna formeel naar B&W. 

Kan het omgezet worden naar een formeel advies. Vastgesteld.  

Annemarie: hoe zit dat met het Omgekeerd Werken? Als je maatwerk wilt leveren, strookt dat niet 

met het Omgekeerd Werken. Dat klinkt heel tegenstrijdig. 

Nicoline: dit kan mooi als casus meegenomen worden morgen en eind september in het overleg met 

de beleidsadviseur.  

Tom: kan deze opmerking van Annemarie toegevoegd worden aan het advies? Henny zal het in het 

advies verwerken. 

Henny: het zijn allemaal nog voornemens. Beleid + implementatie wordt doorgeschoven naar 2023.  

Harry: waarom gaan ze in zee met dit bureau en niet met bijv. KPMG die normaal gesproken 

ingeschakeld worden door de Gemeente? 

Tom: is al ingevoerd in Utrecht en Amsterdam, dus ze daardoor het voordeel v/d twijfel geven. 

Henny: men wil de financiële huishouding voorrang geven op de individuele clientsituatie.  

5. Kerntaken komen samen in 4 themagroepen, agendapunten 5 t/m 8. Deze zijn niet ingevuld op 

deze agenda.  

Conclusie: geen opmerkingen over punt 5 t/m 8?  

6. Participeren 

Harry: Elize is gestopt, was Clientondersteuner. Dat is jammer. Niet bekend wie haar zal opvolgen.  
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8. Wonen en vervoer 

Henny: contact gehad met beleidsadviseur Manon Jansen, van 

Wonen en Vervoer. Graag een vervolgafspraak omdat we een 

meer samenhangend beleid willen. Samen met beleidsadviseur Wonen. Zal ergens in oktober 

plaatsvinden.  

Fijn als de werkgroepen weer opstarten na de vakantie en hun eigen thema’s oppakken.  

René: wil een dilemma voorleggen. Is een half jaar druk geweest voor de gemeente betreffende de 

opvang van Oekraïners. Afgelopen week is dat beëindigd. Hij zit niet meer met de Gemeente op 

hetzelfde samenwerkingsniveau.  

Hij staat er daardoor niet meer neutraal in. Zit dat zijn advieswerk in de weg? Wat vindt de rest v/d 

adviesraad hiervan?  

René gaat dit voor hemzelf op een rij zetten, zou erg jammer zijn als hij stopt.  

9. Communicatie 

- Henny en Deborah waren bezig met voorbereidingen voor aanpassing v/d website. Julia pakt dit nu 

op, heeft al een gesprek met Annelies Gerhardt van de Webredactie gepland staan. 

- Uitgebrachte adviezen: alleen de 2 informele adviezen die er liggen.  

- Plan van aanpak kennismaking met College en Raad: met Wendy Goodin bespreken. In de 

verordening staat dat we alleen advies kunnen uitbrengen aan het College, niet aan de Raad.  

In de eerste plaats kennismaken, laten zie wie we zijn en aangeven dat we aan dezelfde kant staan.  

10. Vaststellen notulen d.d. 15-7. 

Tom: punt 6: Participeren. Verslag van de Rekenkamercommissie zou doorschuiven naar de volgende 

vergadering, maar staat nu niet op de agenda. Henny heeft hier veel tijd in gestoken, agenderen voor 

de vergadering in oktober.  

Wim: punt 8: filmpje over toegankelijkheid, wij mogen het niet plaatsen. Hebben ze het al aan de 

Gemeente laten zien? 

SWL is opdrachtgever. Navragen bij hen wat ermee gaat gebeuren. Wim pakt dit op.   

Notulen goedgekeurd en vastgesteld.  

11. Ingekomen stukken.  

Geen ingekomen stukken. Wel 2 mailtjes die Julia uit de mailbox heeft gehaald. Eén mail is een 

persoonlijke hulpvraag. Julia zal antwoorden en mevr. doorverwijzen naar Het Baken.  

Volgende vergadering is op maandag 10 oktober van 19.00-21.00 uur.  

Wie is de agendacommissie voor de volgende vergadering? Tom en Nicoline. 
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Wendy Goodin, wethouder, schuift aan voor een kennismaking.  

Ze stelt zich voor. Is druk bezig met het collegeprogramma. Evt. in 

concept mailen zodat de adviesraad ook kan meedenken.  

Een aantal thema’s zijn erg belangrijk voor haar. Armoede en beschikbaarheid v/d zorg. Liefst op 

maat. Ook inclusie is een belangrijk onderwerp. 

Communicatie is erg belangrijk. 

Voor ons als brug tussen gemeente en inwoners belangrijk om geen ideaal plaatje te schetsen maar 

de realiteit weergeven. 

*Informeel advies huishoudelijke hulp: binnenkort is een informerende tafel. Adviesraad evt. 

aanschuiven om mee te denken.  

Nieuwe normering tegenstrijdig met Omgekeerd Werken? Wendy: juist andersom. Normenkader is 

vrij standaard, het nieuwe normenkader biedt juist meer ruimte voor maatwerk. 

Nicoline: nadere kennismaking met Raad en College staat op de agenda.  

Wendy: via de griffie kan dat geregeld worden, maar misschien is het mooier als we eerst samen 

nader bepalen welke rol wij hebben. 

Het helpt ook om bij de informerende tafels te komen.  

Ze moeten ons leren kennen. Hoeft maar een korte presentatie te zijn.  

Nicoline: wij dienen eerst intern op 1 lijn te zitten. Voor de volgende vergadering agenderen en 

bespreken. Wordt vervolgd.  

Bij een ongevraagd advies is het fijn als Wendy eerst op de hoogte gesteld wordt. Andersom geldt 

dat uiteraard ook. 

*Informeel advies Buslijn: Gemeente heeft officieel bezwaar ingediend samen met Berkelland en 

Arriva. Bezwaar wordt morgen behandeld.  

Adviesraad (evt. samen met Berkelland) wil hun zorgen uitspreken zodat de opinie uitgesproken 

wordt. Samen optrekken en uitspreken wat het betekent voor de leefbaarheid en bereikbaarheid van 

de gemeenten. Scholen (Staring/Zone College) erbij betrekken.  

Als de Provincie doorzet, op zoek gaan naar alternatieven.  

12. Rondvraag en sluiting: 

Themabijeenkomst november: voorstellen graag via de mail. Er zijn nog wat thema’s die op de plank 

liggen. 

Vergadermoment maandag: Nicoline en Julia sturen hierover nog iets rond. Graag binnen een 

gestelde termijn antwoorden.  

Wim: fijn dat Wendy er was!  
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Tom: n.a.v. de zorgen die we hebben over de leefbaarheid m.b.t. 

het opheffen v/d buslijn; wie pakt dit op binnen de Adviesraad?  

Er een brief aan de Provincie van maken i.p.v. een advies aan het 

College. Evt. met aanvullingen vanuit Berkelland. Henny neemt contact op met Gemeente 

Berkelland.  

Annemarie: stijgende energieprijzen, hoe staat dat in Lochem? Hoe wordt dat opgepakt?  

René: is zeker bekend. Hij neemt contact op met mensen binnen de Gemeente die daar mee te 

maken hebben.  

Nicoline sluit de vergadering om 18.00 uur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


