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Verslag 02-06-2020 Adviesraad Sociaal Domein 

N.B. Het is een vergadering per beeldtelefoon, waarbij een aantal leden beperkt is in 

deelname door problemen met beeld en/of geluid. Na afloop van de vergadering is bij 

betrokkenen navraag gedaan of er besluiten zijn genomen, waarin zij zich niet konden 

vinden. Dit was niet het geval. 

 

Aanwezig namens Adviesraad Sociaal Domein: Philip Coté, Sylvia Duchatteau, Herman 

Veenema, Christa ter Woort, Mathieu Baltissen, Bart Prins, Margriet Clement, Anja 

Mastenbroek, Jose Tuerlings, Nico Bakker, Henk Leertouwer. 

 

 

Aanwezig namens Gemeente: Michel Noorlander, Antonie Bok en Pim de Glas 

 

 

 

 

Inhoudelijk deel 

 

1. Vaststelling agenda 

Er zijn geen wijzigingen op de agenda. Er zijn geen mededelingen.  

 

2. Participatie van de adviesraad bij aanbestedingsprocessen.  

Centraal staat de vraag hoe de rol moet/kan zijn van de adviesraad bij dergelijke 

processen. De heer Veenema is van mening dat het goed is om een adviserende rol te 

vervullen bij het opstellen van een bestek, waaronder de gunningscriteria, maar na 

vaststelling van het bestek is geen inhoudelijke rol meer weggelegd voor de adviesraad. 

De anderen delen deze mening. De discussie resulteert in de volgende standpunten: 

 

• Advies bij opstellen bestek / gunningscriteria; 

• Terugkoppeling vanuit de gemeente over het advies; 

• Geen rol voor de adviesraad bij besluitvorming over gunning. 

 

 

3. Diverse aanbestedingen 

De heer De Glas licht toe. De aanbesteding van de trapliften is afgerond. Otto liften wordt 

de leverancier. 

 

De aanbesteding van het doelgroepenvervoer loopt nog. Het betreft het Wmo- en het 

leerlingenvervoer. Streven is om per 1-8 een nieuwe aanbieder te hebben. 

 

De aanbesteding van de hulpmiddelen loopt. Een programma van eisen is beschikbaar. 

De wens vanuit de gemeente is om dit af te stemmen met de adviesraad. De dames Ter 

Woort en Mastenbroek geven zich op, evenals de heer Baltissen. 

 

De heer De Glas stelt de stukken via de mail aan hen beschikbaar. Half juni een 

inhoudelijk overleg. 
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4. Verordening Leerlingenvervoer 

De heer Bok licht toe. Er zijn enkele aanpassingen van technische aard: de verwijzing 

naar de landelijke regeling is verwijderd en er zijn 2 nieuwe bedragen opgenomen. De 

procedure om de verordening te wijzigen is evenwel niet verlopen zoals het behoort. 

Excuses zijn daarom op zijn plaats. De stukken worden alsnog schriftelijk ter kennisname 

bij de adviesraad aangeboden. 

 

5. Mededelingen 

• De heer Veenema licht enkele zaken omtrent de GR IJsselgemeenten toe. Ten 

gevolge van de Coronacrisis zijn veel maatregelen genomen. Het Jaarplan 2020 is 

ontvangen en de kwartaalrapportage Q1 2020 ook. Maar inmiddels is de wereld 

zodanig veranderd dat de inhoud van deze documenten achterhaald is. 

• De heren Coté, Veenema en Noorlander hebben met 2 kandidaten gesproken over 

hun sollicitatie. Beide kandidaten zijn geschikt, alleen is 1 van hen ook adviseur van 

een politieke gemeenteraadsfractie op een breed terrein. Hoewel dit formeel geen 

onverenigbaarheid is, zullen zaken wel gemakkelijk door elkaar gaan lopen. Daarbij 

speelt de beeldvorming van de onafhankelijke adviesraad een rol. Afgesproken wordt 

dat 1 kandidaat alvast voor benoeming zal worden voorgedragen en de heer Côte zal 

met de andere kandidaat bellen om de kwestie met zijn andere activiteit te 

bespreken. Hij is benoembaar op voorwaarde dat het adviseurschap wordt beëindigd. 

Terugkoppeling volgt. 

• Het is de bedoeling per 1 augustus de ambtelijk secretaris te vervangen in verband 

met diens nieuwe functie. Om een de overdracht soepel en goed te laten verlopen zal 

de huidige secretaris nog enige tijd in functie blijven om de nieuwe secretaris is te 

werken. 

 
6. Aanpassing verordening Adviesraad Sociaal Domein 

Enkele aanpassingen zijn gewenst, zoals de verlenging van de zittingstermijn van 3 naar 4 

jaar en een procesbeschrijving van adviesaanvragen vanuit B&W richting de adviesraad 

alsmede de opvolging van de uitgebrachte adviezen. De verordening is in concept 

aangeleverd. De vergadering stemt in met de wijzigingen met 1 opmerking: het 

doelgroepenbegrip voor benoeming en ontslag wordt zo niet toegepast. De heer Veenema 

zal een tekstvoorstel opstellen. 

 

7. Ingekomen en uitgegane stukken 

 

8. Rapportages en verslagen 

Deze blijven gelet op de technische problemen met de verbinding waar steeds meer leden  

last van hebben, achterwege.  

 

9. Agendapunten volgende vergadering 

 

10. Rondvraag 

 

11. Sluiting 

 

  



3 

 

Actielijst 
 

Actie Termijn  Wie 

Beschermd Wonen agenderen  April 2020 Gemeente 

Wachtlijsten Jeugdzorg agenderen April 2020 Adviesraad 

Jaarplan 2020 op agenda ASD Mei 2020 Adviesraad 

Woonvisie agenderen Januari 

2020 

Gemeente 

Voorbereiding aanbesteding WMO-vervoer 1e helft 

2020 

Gemeente 

Agenderen herontwikkeling Centrum – Zuid April 2020 Gemeente 

 


