
 

 

Verslag Adviesraad Sociaal Domein dinsdag 15 december 2020 19.45 tot 22.00 uur 

 

Locatie: digitaal 

 

Aanwezig: De heer Philp Coté, de heer Herman Veenema, de heer Mathieu Baltissen, mevrouw 

Christa ter Woort, mevrouw Anja Mastenbroek, de heer Nico Bakker, de heer Henk Leertouwer, de 

heer Koos Oosterwaal, de heer Bart Prins, mevrouw Margriet Clement en mevrouw Sylvia 

Duchatteau. 

 

Ambtelijk secretaris: de heer Michel Noorlander (gemeente),  

 

Afwezig: mevrouw JoseTuerlings en mevrouw Henriette van Willigen (gemeente) 

 

 

Inhoudelijk deel: 

 

1. Vaststelling agenda en mededelingen 

• Schuldhulpverlening wordt aan de agenda toegevoegd; 

• De heer Oosterwaal zal een presentatie verzorgen over de energietransitie; 

• De heer Veenema deelt mee dat de versobering van het Voorzieningenfonds 

worden ongedaan gemaakt. Dit is ook conform hetgeen de Adviesraad heeft 

geadviseerd. 

 

2. Verslag en actielijst 17 november 2020 

• De heer Baltissen heeft contact gehad met de Belbus over het gratis OV voor 67+. Daar 

leven geen bezwaren tegen gratis OV; 

• Afgesproken wordt dat bij de lijst van aan- en afwezigen voor- en achternaam wordt 

vermeld en vervolgens in het verslag zelf alleen de voornamen. 

• PGB staat voor Persoonsgebonden budget; 

• PGB op de actielijst 

• Respijtzorg op actielijst 

• Pijplijn-overleg op actielijst → periodiek gesprek over zaken die ambtelijk en /of 

bestuurlijk “in de pijplijn” zitten, zodat men zich daar op voor kan bereiden. 

 

3. Artikel Wmo-tarief 

Het abonnementstarief staat ter discussie. Het legt veel druk op de financiën van het 

sociaal domein. Wethouder Van der Wal wil een proefproces starten om te kijken hoever de 

regelgeving doorwerkt. De adviesraad zal een steunverklaring richting de wethouder sturen 

en aangeven dat zij graag betrokken blijven bij dit proces. 

  

4. Terugkoppeling gesprek met de heer Kruithof 

Philip en Herman geven een terugkoppeling van het gesprek met de heer Kruithof: 

• Verordening is geactualiseerd; 

• Proces van adviesaanvraag is vastgelegd; opvolging ervan behoeft nadrukkelijk 

aandacht; 

• Rooster van aftreden is inzichtelijk; 

• Hoogte van de vrijwilligersvergoeding 2020 wordt geïndexeerd 

  



 

 

 

5. Overleg met burgemeester Vroom 

De volgende onderwerpen worden aangedragen: 

• Vaccinaties Covid-19 

• Stand van zaken omtrent Covid-19 

 

Michel zal met enkele data komen voor een gesprek. 

 

6. A en B. Jaarverslag 

Enkele tekstuele aanpassingen worden lopende de vergadering direct in het jaarverslag 

2020 doorgevoerd. Medio februari ’21 zal worden nagedacht over de invulling van de 

vacature. Teksten zijn voor zowel het jaarverslag als het jaarplan akkoord. 

 

C. Schuldhulpverlening 

Er is een adviesaanvraag ontvangen aangaande de Schuldhulpverlening. Afgesproken 

wordt dat de werkgroep “Participatie” een advies voorbereid na overleg met wethouder 

Timm en mevrouw Noë. 

 

D. Energietransitie handreiking Koepel 

Koos verzorgt een presentatie over de energietransitie. We moeten van fossiele 

brandstoffen naar duurzame energie, zoals zon- en windenergie. De adviesraad kan een rol 

spelen bij het energiebeleid van de gemeente en bij vraagstukken als gasloze wijken, 

lokaties voor parken met zonnepanelen etc.  

 

 

Huishoudelijk deel  

 

7. Ingekomen en uitgegane stukken 

Er zijn geen stukken. 

 

8. Rapportages en verslagen 

a) Werkgroep Klanttevredenheidsonderzoek (de heer Baltissen en mevrouw ter Woort)  

Geen bijzonderheden. Wel nagaan wie de beleidsadviseur is. 

b) Werkgroep Wmo (mevrouw ter Woort, mevrouw Mastenbroek, de heer Bakker, de heer 

Leertouwer en de heer Prins) 

Er staan 2 afspraken met wethouder Van der Wal ingepland; 

c) Werkgroep Jeugd (mevrouw Clement, de heer Baltissen, de heer Oosterwaal en 

mevrouw Tuerlings)  

Een overleg met Anja de Leeuw staat ingepland; 

d) Werkgroep Participatiewet (mevrouw Mastenbroek, mevrouw Duchatteau en de heer 

Veenema)  

Overleg met wethouder Timm  staat ingepland; 

e) Profilering en Communicatie (mevrouw Clement en mevrouw Tuerlings, de heer Coté 

en de heer Veenema)  

Website wordt gecontroleerd op actualiteit 

f) Overleg met collega’s Adviesraden (de heer Coté en de heer Veenema) 

Op 16-2-2021 staat een overleg gepland over Schulhulpverlening en de tweedeling in 

de samenleving; 

g) Informatie uit achterbannen (Seniorenplatform, NPV, Kerken, Ouderenbonden, 

mantelzorg, ect) 

Seniorenplatform meldt dat de nieuwsbrief inmiddels is verspreid. 

h) Gemeentelijke overleggen (commissievergaderingen, inclusieve tafel, etc.) 

7-1: Anja 



 

 

14-1: Henk  

4-2: Syl 

 

9. Actualiteit/agendapunten volgende vergadering 

• Advies Schuldhulpverlening; 

• Koepelpresentaties; 

• Terugkoppeling werkgroep “Jeugd” aangaande de wachtlijsten. 

•  

10. Vergaderingen commissies en gemeenteraad 

7-1: Anja 

14-1: Henk  

4-2: Syl 

 

11. Rondvraag 

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. 

 

12. Sluiting 

 

 

  



 

 

Actielijst 

 

Actie Termijn  Wie 

Advies GGZ  Gemeente 

Speeltuinenbeleid  Adviesraad 

Aanbestedingskalender  Gemeente 

Voorlichting werkwijze gemeenten (thema 
scholingsbijeenkomst) Werkwijze KST en KW 

Februari 
2021 

Adviesraad 

Vrijwilligersbeleid Januari 2021 Gemeente 

PGB  Adviesraad 

Respijtzorg  Adviesraad 

 

 

 


