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NOTULEN 

Datum:  10 oktober 2022 

Bijeenkomst: Adviesraad Sociaal Domein  

Aanwezig: Henny Jansen (plv voorzitter), Wim Mooijman, Ayse Boya, Deborah van den Bor, Tom 

Delfgaauw, Harry Robberts, René Pullen, Linda Weterholt (gast) en Julia van 

Ditshuizen (secretaris/notuliste) 

Afwezig: Theo van den Berg, Annemarie Groothedde en Nicoline Swen 

1. Opening en mededelingen 
Henny zal de vergadering voorzitten en opent de vergadering om 19.00 uur. 

 

Nicoline, Annemarie en Theo zijn afwezig i.v.m. ziekte.  

Linda Weterholt komt sfeer proeven. We doen een kort voorstelrondje.  

De agenda wordt vastgesteld, er worden geen agendapunten toegevoegd.  

Ouder Kind Café: nieuw project bij de Grote Garve. Volgende keer op de agenda, Nicoline licht dit 

dan toe.  

Mededelingen: 

- Peter Steerneman zou als nieuwe contactambtenaar komen kennismaken, maar was helaas 

verhinderd. We nodigen hem uit voor de volgende vergadering.  

- Overleg met Koepel: door Nicoline, wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering.  

- Contact gemeente Berkelland inz. ongevraagd advies buslijn. De buslijn blijft bestaan. M.i.v.  

1 december wordt buslijn 57 in ere hersteld (Borculo-Zutphen) en lijn 58 blijft bestaan. Lijn 

458 blijft ook bestaan, maar alleen in de weekenden.  

- Aanpak Gemeente energieprijzen (René): wordt behandeld bij punt 9.  
- Bijeenkomsten afgelopen maand: 

 
*Inspiratiebijeenkomst Omgekeerd Werken 13 september. 
Wim is samen met Nicoline geweest. Was drukbezocht en inspirerend. Blijft het bij intenties 
of krijgt het een vervolg. René: er zou een Plan van Aanpak gemaakt worden? Komt vanuit 
Gemeente.  
 
In dit kader was er ook een overleg op 29 september met Diane Klok en Nicole Lamers.  
Nicoline, Theo en Deborah waren hierbij aanwezig. Was een plezierig gesprek. Nicole Lamers 
was onder de indruk van de input van de Adviesraad. Ze nam de opmerkingen van ons 
serieus.  
Diane Klok is beleidsmedewerker, zij stuurt het veranderproces.  
Cultuuromslag kost tijd, duurt wel een paar jaar. Ervoor waken dat het geen nieuw protocol 
wordt. Er is een stappenplan met tijdspad. Concrete zaken staan op papier en ze wil ons 
meenemen in het proces. Elk half jaar een evaluatie.  
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*Congres 'Beleef de sociale basis', 23 september. 
Tom en Henny zijn geweest. Zie de bijlage voor een kort 
verslag.  
 
N.a.v. dit congresverslag kwam een korte discussie op gang.  
Harry: uitgangspunt van MO is al 20 jr. oud. Wat wordt er nu mee gedaan? Van wantrouwen 
naar vertrouwen. Eigen verantwoordelijkheid, organiseer je eigen ondersteuning. Te veel 
mensen die tussen wal en schip vallen.  
Tom: je hebt mensen nodig die echt in de wijk zitten. Er moet energie gestoken worden in 
het “een stem geven” van de mensen zelf.  
Henny: het gaat ook om continuïteit. Dit is lastig door vele personeelswisselingen, hierdoor 
vloeit kennis weg.  
Deborah: daarom is het zo nodig dat de kennis ook in de Adviesraad aanwezig is.  
Tom zoekt contact met de betreffende beleidsmedewerker.  
 
*Tafel HH-hulp. 
Nicoline en Wim zijn daarnaartoe geweest.  
Tom: Berkelbode heeft er een stuk aan gewijd, de helft v/h stuk ging over de reactie van 
Nicoline. Goed voor de zichtbaarheid, maar het positioneren van de adviesraad in dit soort 
tafelgesprekken blijft lastig.  
 
* Maandelijks overleg Wendy Goodin  
Nicoline onderhoudt het contact met haar, volgende vergadering. 
 

2. Verslag Rekenkamercie  
De werkgroep Woonzorgvisie kwam het rapport van de Rekenkamercommissie tegen dat de titel 
droeg van “een wakker woonbeleid”. Het rapport ging o.m. over: 

- uitvoeren en het bestuurlijk proces in de Gemeenteraad. 
- woonbeleid binnen gemeente Lochem, hoe dit proces is verlopen.  

Ze hebben aangegeven contact te willen onderhouden met de adviesraad.  
We zouden mogelijk op een aantal punten samen kunnen optrekken. Er zit overlap in, dus dat 
scheelt ons werk. Rekenkamer brengt falen in het beleid naar voren. Het rapport gaat naar het 
College en zij reageren. De routing is dezelfde als die van ons.  
 
Rekenkamer specifiek voor Lochem. Wat is hun achtergrond? De commissieleden hebben allen een 
verschillende achtergrond.    
 

3. Vervolg wandelingen/filmpje over begaanbaarheid van de kernen 
Toegankelijkheid v/d Gemeente Lochem, initiatief van SWL. Wim heeft eraan meegewerkt, zo ook 
enkele slechtzienden. Het ging in deze film om Lochem, Laren en Gorssel. De andere kernen kwamen 
er niet in voor. 
Bijv. de markt in Lochem is slecht begaanbaar met een scootmobiel. Looproutes zijn vaak te smal, 
lantaarnpalen staan soms op een plek waardoor er geen rolstoel/kinderwagen meer door kan.  

 
Wat gaat er verder mee gebeuren? Er wordt een verslag gemaakt met aanbevelingen en dit gaat 
naar de Gemeente. Julia checkt bij SWL of er een verslag is en waar het filmpje nog meer staat, om te 
delen. 
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4. Kennismaking met raadswerkgroep/raad & college 
Gezamenlijk standpunt innemen zodat we aan de hand hiervan 
een gesprek kunnen inplannen. Deborah: een informele 
kennismaking, wie zijn wij en wie zijn zij.  
 
Inplannen voor laatste kwartaal 2022. We zijn positief, maar wel met de voorkeur voor een afspraak 
met de raadswerkgroep Sociaal Domein, als die bestaat. Nicoline/Henny pakken dit z.s.m. op.  
 

5. Samenwerking met afdeling MO voor bijeenkomst HHhulp  
Wendy Goodin wil een bijeenkomst beleggen met zorgaanbieders en degenen die verantwoordelijk 
zijn voor het normenkader HH. Out of the box en los van de traditionele kaders denken. 
Het nieuwe normenkader is in de zomer naar buiten gebracht, ongelukkige timing. Is in de pers op 
gereageerd en wij hebben een ongevraagd advies gegeven.  
Zijn er mensen met ideeën en kunnen we die bij elkaar brengen?  
Het gaat niet over het ter discussie stellen v/h normenkader, maar over de toepassing ervan.  

 
Kennen wij ervaringsdeskundigen of ervaren mensen die daarin mee kunnen denken? Vraag eens 
rond. Harry wil wel meedenken. Wim denkt na of hij mensen weet bij Marga Klompé en Ayse vraagt 
haar dochter (SWL). Tussentijds reageren naar Henny en Nicoline en dan komen we er tijdens de 
vergadering van november op terug.  
 
Tom vult nog aan dat de zorgcoördinator van Almen is gevraagd vanuit de Gemeente om mee te 
denken, maar zij heeft ook collega’s in Harfsen en Gorssel die benaderd kunnen worden.  
 

6. Samenwerking college - AR bij collegetour m.b.t. jongeren 
Henny: kort besproken met Nicoline. Prima initiatief. In sommige gemeenten werken ze met een 
Jongerenraad. Dit heeft voordelen maar ook vele nadelen. 
 
Linda: belangrijk dat er een goede samenwerking is tussen SWL en het Jongerencentrum. René wil 
wel contact zoeken met het Jongerencentrum. Wat wil het College precies? Navragen bij de 
wethouder Wendy Goodin. 
 
Annemarie, Deborah en René zullen bij elkaar gaan zitten om hierover te brainstormen. Hoe bereik je 
de jongeren in de gemeente?  
 

7. Opgroeien en opvoeden 
Werkgroep niet bij elkaar geweest. Afspraak wordt gemaakt. 
  

8. Participeren        
Geen bijeenkomst geweest. Tom en Ayse maken een afspraak met beleidsmedewerker (Nathalie 
Nede). 
 
Werkgroep wonen en zorg: deze week bijeenkomst. Zie punt 10. 
 

9. Armoede, werk, inkomen en schulden  
René: energieprijzen: beleid v/d gemeente. Men biedt niet veel aan buiten de landelijke aanpak om. 
Mensen in problemen krijgen tegemoetkomingen. Prijsplafond per 1-1-23. In november/december 
2x €190 retour via de energiemaatschappijen.  Slimme maatregelen in huis om te 
besparen/bezuinigen. Meer doet de gemeente niet voor zover René heeft kunnen achterhalen.  
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Gemeente (’t Baken) heeft wel in beeld wie de groep is die in de 
problemen zit/gaat komen.  
 
Is de gemeente proactief bezig in het kader v/d schuldhulpverlening om meer ellende te voorkomen?  
René heeft afspraken staan met t Baken /Budgetadviesraad (onderdeel van SWL) om te kijken of zij 
weten wat er gaat gebeuren.  
 
Deborah wil contact opnemen met scholen om te vragen of zij kunnen signaleren.  
Linda: statushouders is ook een belangrijke groep. Weten zij de weg naar de Voedselbank etc.?  
 
In november verder hierover. Henny wil vanuit de Adviesraad meer druk gaan uitoefenen.  
Wethouder wil wel aan preventie doen, dus dat is positief.  
 
Tom: ouderen zijn ook een probleem. Leven van AOW of bijstand. Zit een stuk schaamte. Heeft SWL 
daar een beeld van? Of kunnen zij daarvan een beeld vormen? 
 
René en Tom pakken dit verder op.  
 

10. Wonen en vervoer 
Afspraak komende donderdag met beleidsadviseur Mobiliteit en beleidsadviseur Wonen. Hebben nl. 
veel raakvlakken.  
 
Wim, Harry, Tom, Henny over Woonzorgvisie. Met Alie Vreemann wordt donderdag verder gepraat 
over proces en de rol van de adviesraad in dit proces van het uitwerken van analyse, visie en 
uitvoering van woonzorgvisie.  
 

11. Communicatie  
Deborah en Julia maken binnenkort een afspraak over de website. Julia heeft al tekst en foto’s 
ontvangen om op de website te plaatsen.  
 
Berkelbode: Julia gaat dit oppakken samen met Deborah.  
 

12. Vaststellen notulen d.d. 12 september 2022 en actielijst   
- Onderwerp kiezen themamiddag 22 november: een ieder denkt na over een onderwerp. Graag 
binnen 2 weken doorgeven aan Nicoline.  
De starttijd niet eerder dan half 3. Waarschijnlijk in oude gemeentehuis (Villa Lochem).  
 
Volgende vergadering is op maandag 7 november 2022. Verplaatsen naar de avond, 19.00 u in het 

Gemeentehuis.  Akkoord. 

13. Ingekomen stukken 
Geen ingekomen stukken.  
 

14. Rondvraag en sluiting: 

René: kan 7 november niet bij de vergadering aanwezig zijn. 

 

Wat vond Linda van de vergadering: veel informatie. Werkgroepen klinkt interessant. Ze vindt het 

werken in kleine groepjes overzichtelijker dan centraal. Het is voor haar niet mogelijk om overdag te 

vergaderen. 
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Henny sluit om 21.00 uur de vergadering.  


