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Notulen 31 oktober 2022 
  

  Lenny Gleysteen  - LG  Koos Valenton - KV 

  Jiska Ouwerkerk-Houkema - JO  Hans Manschot (voorzitter) - HM 

  Johan Oude Engberink - JOE  Jeannette Tijs - JT 

  Marion Schothans-Hofstede - MS  Peter Stevens - PS 

  Marcia Reitsma - MR  Danielle Ros-Harbers - DH

  Harry Beuzekom - HB 

  Evelien Hondebrink (SDW) 

  Babet Nijhuis (gemeente) - BN  aanwezig          afwezig 

 

     

 
 

1. Opening en vaststellen agenda 
HM opent de vergadering, agenda wordt vastgesteld. Iedereen krijgt de hartelijke 
groeten van JO. Zij is herstellende van long-covid en is weer aan het opbouwen. 
 

2. Informatie van de gemeente 
Toelichting en update preventie akkoord – door Mw. van den Berg, beleidsadviseur 
Mw. van den Berg is verhinderd. Zij zal in januari aansluiten (Actie).  
S.v.z. Modernisering adviesraden; HM en Albert Roetman (Cliëntenplatform) hebben 
volgende week een vervolggesprek. Na aanleiding van het eerste gesprek is er een 
onderzoeksopzet opgesteld en deze zal dan inhoudelijk worden besproken. Aansluitend 
zal deze gedeeld worden met de Wmo-raad. 
S.v.z. Verordening Wmo en Jeugd; Voor Wmo liggen de stukken bij juridische zaken. Eind 
december/begin januari volgt de officiële adviesaanvraag voor de Wmo-raad.  
S.v.z. Nieuwe medewerkers; Jeny Flim: Zij houdt zich momenteel bezig met het 
armoedebeleid. Hugo Koetsveld: Hij gaat zich bezighouden met inclusie. Anique Besten: 
Komt in januari en gaat cliëntondersteuning oppakken. Fleur Marsman: Komt in januari 
en gaat zich bezighouden met cultuur.  
S.v.z. Informatiesessie Jeugd; Stategisch inkoop is besproken tijdens de beleidsregels 
sessie. De informatiesessie is terug te luisteren. Agenda van de gemeenteraad en 
debatrondes zijn online te vinden. 
 
Het Sociaal Plein is in 2019 gestart met een pilot om met verschillende partijen 
(gemeente/De Welle/Evenmens en Avedan) op basis van casuïstiek overleg te voeren 
met het plan om in de toekomst een fysieke integrale toegang op te zetten. College heeft 
nu besloten dat dit loket er niet komt. Het raadsbesluit komt nog naar de Wmo-raad. 
(Actie) 
 
JOE wil graag weten hoe de begroting is opgesteld. In de krant valt te lezen dat er geen 
vaste kaders zijn en vooral open budgetten zijn. BN geeft aan dat de begroting volgende 
week op de agenda staat bij de gemeenteraad. Dit zijn politieke vragen.  
 

3. Mededelingen 
MG is gestopt, omdat ze het niet kon combineren met haar werk. 
MR vraagt of iemand MG wil vervangen in de werkgroep jeugd en onderwijs. KV wil MG 
wel ondersteunen en MS wil als back-up dienen. 
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4. Overzicht post en informatie  
Naar aanleiding van de aanbesteding doelgroepenvervoer ontvangt de Wmo-raad vrijdag 
aanstaande het concept-bestek. (actie) JT en HM gaan volgende week naar de 
informatiebijeenkomst hierover. JT deelt een ervaring uit de praktijk.  
 

5. Concept-Notulen 5 september 2022 + actielijst 
Rondleiding gemeentehuis, op een donderdag om 16.00 uur in februari 2023. 
N.a.v. cursus; EH zal eerst een informatiebijeenkomst organiseren over de achtergrond 
en transitie van de Wmo en Jeugdwet, structuur en werkwijze Wmo-raad. Dit is door de 
Corona niet meer aangeboden, maar wel goed om dat nu weer plenair aan te bieden. BN 
kan een aanvulling verzorgen over het procesmatige deel binnen de gemeente. (Actie) 
Aanvullend wordt er dan weer een cursus aangeboden, dan is iedereen weer volledig 
bijgeschoold. 
Bijeenkomst dementie; KV vertelt dat bezoekers voornamelijk mensen waren die in de 
zorg werkten. Het was een algemeen verhaal.  
Nieuwe wet inburgering; komt die nog terug in de Wmo-raad? HM zal dit navragen bij 
Albert Roetman. 
HM geeft aan dat hij n.a.v. het advies dat de Wmo-raad heeft uitgebracht over 
ambtelijke capaciteit is uitgenodigd door Rolf Willemsen. Terugkoppeling volgt. 
MR heeft binnenkort een afspraak met Esther Snoeijer om verschillende zaken m.b.t. 
jeugd te bespreken. 
DR geeft aan dat de brainstormsessie energiearmoede op 1 november plaatsvindt. 
Notulen worden vastgesteld. 
 

6. Themabijeenkomst / jaarplanning 2023 
In de agendacommissie zijn de inzendingen besproken. AC heeft zelf ook een voorstel om 
een informatiemarkt Sociaal Domein (Wmo, Jeugd en W&I) te organiseren waar de 
verschillende organisaties (professioneel en in het voorliggende veld aan mee werken. 
PS en DR komen met een voorstel. (Actie) 
Daarnaast wordt afgesproken om tijdens de Wmo-raadsvergaderingen in 2023 
organisaties uit het voorliggend veld (Evenmens, De Welle, Avedan, MEE) periodiek uit te 
nodigen om inhoudelijk meer over de betreffende organisatie te vertellen. (Actie) 
 

7. Informatie vanuit de aandachtsgebieden 
- Leerlingenvervoer; volgende week dinsdag wordt dit besproken n.a.v. het bestek.  
- Zelfstandig leven; startnotitie is vastgesteld. Er is een voorstel en een plan van aanpak 
geschreven door Leny Claessen. College is hiermee akkoord  Er start nu een project ‘Blijf 
actief thuis‘, voor inwoners met beginnende klachten. Deze deelnemers kunnen 
deelnemen aan een reable-programma. Onderdelen vanuit het preventieakkoord en 
Preventieve Gezondheid  worden hiervoor gebruikt. MS en PV houden vinger aan de 
pols. 
- Jeugd; MR heeft binnenkort een overleg met E. Snoeijer. (Actie) 
- Symposium Wonen en Zorg; Geslaagde avond met een goede opkomst. Er werden tips 
en adviezen gegeven, maar dan moeten er wel ‘bouwstenen’ zijn. In verschillende 
groepen zijn diverse onderwerpen uitgediept. Het was een avond waar iedereen kon 
vertellen waar ze in de praktijk tegenaan lopen. Inwoners willen wel, maar het zit 
‘potdicht’. JO E vertelt dat het ook gaat om een stuk bewustwording. Bij inwoners en 
organisaties. Burgers moet niet gaan denken dat een ander het voor je op gaat lossen. 
Samenwerken en toekomstgericht handelen en in mogelijkheden denken. Noabershof is 
een mooi voorbeeld hiervan. Inwoners moeten ook eerder na denken over de toekomst. 
De ouderenbonden zorgen voor een terugkoppeling aan het college van deze 
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bijeenkomst. Wanneer de Wmo-raad iets kan betekenen binnen dit onderwerp dan 
horen ze dit graag. LG neemt dit mee. 
 

8. Informatie vanuit ouderenbonden, Cliëntenplatform/Netwerk 
Clpf was verhinderd. Ouderenbonden zijn reeds aan de orde geweest. 
 

9. Rondvraag en sluiting en datum volgende vergadering 12 december 2022 
Wethouder sluit op 12 december aan. 
HB zou graag willen aansluiten bij de thema’s beschermd wonen en maatschappelijke 
opvang. 
PS Zorgaccent heeft een cliëntenstop vanwege personeelstekort en vraagt zich af of dit 
gevolgen heeft voor de aanbesteding. Nee. 
EH Er komt een uitnodiging voor de eindejaarsbijeenkomst (Actie). Tipi is weer een 
mogelijkheid. 

 
 

 

ACTIELIJST /AANDACHTSLIJST Uit datum 
vergadering 

1 Aandachtspunt: Doordecentralisatie Beschermd wonen  

2 Invulling cliëntondersteuning /vertrouwenspersoon. Q4 19-10-2020 

3 Rondleiding door gemeentehuis donderdag 9 februari 16.00 uur 10-05-2021 

4 Actualisering regeling burgerparticipatie / modernisering adviesraden 07-09-2021 

5 Nieuwe wet inburgering 7-9-2021 

6 Update preventieakkoord door Silvia van den Berg_ januari 2023 4-7-2022 

7 Overleg jeugd met Esther Snoeijer (door MR) 31-10-2022 

8 Bestek doelgroepenvervoer  31-10-2022 

9 Cursus adviesraden sociaal domein 5-9-2022 

10 Raadsbesluit Sociaal Plein 31-10-2022 

11 Informatiebijeenkomst over achtergrond Wmo/Jeugd 31-10-2022 

12 Themabijeenkomst: Informatiemarkt sociaal domein voorstel 31-10-2022 

13 Periodiek organisaties uitnodigen voor Wmo-raadsvergadering 31-10-2022 

14 Uitnodiging eindejaarsbijeenkomst 31-10-2022 

 


