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Plenaire vergadering Adviesraad Sociaal Domein 
Druten 

AGENDA  
17 JUNI 2020 
DORPSHUIS HET 
TREFPUNT, DEEST  

  

 

VERGADERING 

BELEGD DOOR 
Adviesraad Sociaal Domein Druten 

TYPE VERGADERING Plenaire vergadering 

VOORZITTER Jan Hendrikse (voorzitter)  

NOTULIST Bert van der Meer (secretaris),  

TOEHOORDERS  

AANWEZIGEN 

Leden: Harry van Geelen (vicevoorzitter), Willem Burgers (Penningmeester), Jan 
Jongevos, Marien Gramser, Harrie van Son, Gemma Steffens, Henny Beers, Roberto 
Rodrigues, Hein Timmer. Henny Korenromp, Dennis Storm, en Dick Drost  
Kim van Elk en Sjef van Elk (wethouder).  
 

AFWEZIG  

 
He, He ff landen en een rondje aandacht voor elkaar in deze bijzondere situatie!. Hoe hangt de 
vlag erbij voor iedereen? 

 

 

1. Mededelingen, post 

• Bedankje van de Voedselbank in het kader van het eenjarig bestaan. Zie bijlage bedankt 
voedselbank 1 jaar  

• Reflectie en Bespreekpunten naar aanleiding van de Coronacrisis en impact op het Sociaal Domein  

• Wat en hoe op te pakken als Adviesraad Sociaal Domein? 
 Voorstel DB is dat elke werkgroep dit separaat met de eigen beleidsmedewerkers 

oppakt. Beeld/effecten worden op de plenaire vergadering van 21-10 gedeeld met 
elkaar. Urgentie per onderdeel kan ertoe leiden dat zaken naar voren worden 
gehaald! Gebruik kan worden gemaakt van; de “Handreiking Adviesraden en 
Corona – DEF” zie bijlage  

• Planning overleggen vanaf heden: 
 Het schema planning vergadering 2020 wordt weer opgepakt.  
 Zomertref conform planning op 26-08. Locatie bij Willem thuis. Willem organiseert 

het geheel.  
 Scholing voor de gehele Adviesraad door Petra van der Horst (koepel 

Adviesraden) vindt plaats op woensdag 14-10 (9.00-17.00) In D” Bogerd  
 Vakantie leden DB: 

• Jan: 20-06 t/m 07-07 + 15-08 t/m 27-09 

• Bert: 26-06 t/m 20-07 

• Harry en Willem nog niet bekend 
 

2. Vanuit de gemeente 

• Mededelingen door de wethouder. 

• Vragen aan de wethouder. 
 

3. Werkgroepen 

• Communicatie:  
 

• …………………. 
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• Jeugdwet: 

 
• ……………………………………………………   

  

• WMO/langer zelfstandig wonen:  
 

o Voortgang langer zelfstandig wonen. 
• Informatiemarkt 16 mei 2020 wordt verplaatst naar voorjaar 2021 

• Nieuwe thema’s worden besproken vanaf najaar 2020 

 

• Participatiewet:  
 

o Evaluatie “Mode met een Missie. Zie bijlage ” Evaluatie Mode met een missie 

o Evaluatie Participatiecoach: zie bijlage: evaluatierapport p-coaches 15042020 
def.  

o Notitie stand van zaken “Klaar voor de Start” (werk fit voor Statushouders en 
afsluiten met Inburgeringscursus) zie bijlage: Stavaza notitie KvdS Druten 

• Per 01-01-2021 sluit deze werkwijze aan bij de nieuwe inburgeringswet   
 

• Algemeen: 
 

• Planning dialoog met alle politieke partijen met de Adviesraad.  
 Thema, “Burgerparticipatie” 
 De dialoog (werkwijze als in mei 2019) blijft gepland staan in het najaar.   
 Wie deelnemen voorbereidingsgroep per september.  

 

4. Adviezen en opvolging: 

o Verzamelschema ” volgen adviezen en schrijven 2020”zie bijlage versie 09-06-220 

• Uitgebracht door werkgroep WMO:+ Jeugd: Advies vraaglijst “Zorgfocuz”  
t.b.v. het Client Ervaring Onderzoek WMO en Jeugd 2020 

• Uitgebracht door de werkgroep Participatie: Gevraagd advies Preventie van 
schulden en Vroegsignalering 

• Voortgang reactie op 1e huisvesting advies (10-12-2019) Gestuurd per 30-01-
2020. Afgesproken gesprek met Martijn van Bakel.op 23 juni Harry en Bert. 

• Reacties op ongevraagd advies CEO Wmo volgt medio juni.  
o Open brief “Mogelijke Fusie Druten – Wijchen:” 

 De Brief is verstuurd naar: leden Adviesraad, college en politiek + KBO/ 
MeerVoormekaar/ M&W + Gelderlander zie bijlage. open brief mogelijke 
fusie Druten Wijchen ASD 02-06-2020 

 Reactie van de Politiek. Zie bijlagen: G Worm namens alle partijen 
informatiebrief college informeren burgers 06-06 + Informatiebrief 
bestuurlijke fusie stakeholders 5-6-2020. 

 Ter informatie bijlage: : consequenties gemeentelijke herverdeling sociaal 
domein 08 

 
o Vastgesteld Beleidsplan + Uitvoeringsplan 2020-2023 (zie bijlagen Beleidsplan 2020-

2023. En Uitvoeringsplan.)  
 Op 28 mei is het Beleids- en uitvoeringsplan Wmo, Jeugd en Gezondheid 

2020-2023 unaniem door de gemeenteraad vastgesteld. De raadsvergadering 
is hier terug te kijken (vanaf minuut 
25):https://channel.royalcast.com/druten/#!/druten/20200528_1  

 Complimenten van Sjef aan de Adviesraad voor de kwaliteit van de 
adviesgesprekken. 

 Voorstel DB hoe te vervolgen. Elke werkgroep pakt dit separaat met de eigen 
beleidsmedewerkers op; .Beeld/effecten en vertaling in speerpunten 2020 en 
verder voor het eigen Domein worden op de plenaire vergadering van 16-09 
gedeeld met elkaar. Urgentie per onderdeel kan ertoe leiden dat zaken naar 
voren worden gehaald! 
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5. Financiën: 

• Beschikking van de subsidie 2020 ontvangen. Zie bijlage 03-06-2020: Beschikking 
Adviesraad Sociaal Domein Druten 2020    

 

6. Koepel adviesraden ter kennisgeving en/ of opvolging: 
 “Handreiking Adviesraden en Corona – DEF” zie bijlage agendapunt 1 
 Diverse nieuwsflitsen 

 
 

7 Pauze 

 

8 Notulen vorige vergaderingen 
 

• DB: 03-06-2020 concept notulen ter informatie.  
 

• Plenair: 26-02-2020 concept notulen ter goedkeuring..  
o Hanny van Leeuwen lezing. Hoe essentie in te passen in ons Toetsingskader adviezen. 

Voorzet Jan wordt verwerkt in het huidige toetsingskader (maart 17). Bespreking op de 
plenaire vergadering van 16 september. Zie bijlage: toetsingskader advisering 
Adviesraad Sociaal Domein Druten april 20 

  

9 Jaarverslag 2019 : 

• Jaarverslag 2019. Is verzonden naar onze stakeholders 

• Henny Beers en Roberto hebben populaire/ beknopte versie. gemaakt. Zie bijlage: 
Beknopt jaarverslag 2019 Adviesraad Sociaal Domein Druten  

 
 

10. Burgerraadpleging/ Burgerpanel (Harry + Jan + Roberto) 

• Vervolggesprek. d.d. 07-09-2020. Harry en Roberto gaan hiernaartoe.  

• In september de inventarisatie afronden voor de voorbereiding van een panelgesprek met de 
inwoners van Druten? 

 

11. Inclusietraject 2020 en verder (Jan +Harry + Bert)    

o Dorstart vanaf september.. 
o Marleen vraagt ons deel te nemen aan het landelijke project Een tegen eenzaamheid. 

De gemeente Druten is sinds 04-06-2020 aangesloten bij de Landelijke coalitie “Een 
tegen eenzaamheid”. Ter informatie vind je in de bijlage de vijf pijlers. Wie vanuit de 
Adviesraad wil hierover meedenken? Zie bijlage: 5 basis pijlers januari 2020 

 

12. Langer Zelfstandig Wonen, Woonvisie en Wonen in Druten (Bert + Jan 

Jongevos) 

o Samenvatting “Oud en Zelfstandig Een Reisadvies” commissie Bos zie bijlage  
o Vertaling en omzetten van de woonvisie Druten in acties 

 

13. Omgevingswet (Willem + Harry) 

• Andre Springveld komt op de plenaire vergadering in het najaar i.v.m. het onderwerp wonen 

• Harry en Willem brengen geïnventariseerde vragen terug tot beperkt aantal kernvragen. Zie 
bijlage: Vragen wethouder Springveld 01  
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14. Jaarplan en Speerpunten 2020 en verder: 

a. Afgesproken is om ons te richten op de besproken grote thema’s per werkgroep en het 
meerjarige beleidsplan “WMO, Jeugd en gezondheid + uitvoeringsplan 20-23 van de 
gemeente.  Zie agendapunt 4.  

 

15. Regionaal overleg adviesraden Rijk van Nijmegen.   

• ………………………………….. 
 

16. Rondvraag 

• ………………………………………………….  
 
 

 

17. Werkgroepen  
 
Samenstelling werkgroepen (01-06-2020): Op dit moment is er sprake van 1 vacature. 

Eerstgenoemde is steeds de voorzitter van de werkgroep. 

 
1. Communicatie:  

Jan Hendrikse (voorzitter), Roberto Rodrigues en Henny Beers. 
2. Werkgroep participatiewet:  

Harry van Geelen (vicevoorzitter), Harrie van Son, Henny Beers, Dennis van der Stroom,  
3. Werkgroep jeugdwet: 

Henny Korenromp, Willem Burgers (penningmeester), Gemma Steffens. Dick Drost 
4. Werkgroep WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning): Bert van der Meer (Secretaris), Jan 

Jonge Vos, Roberto Rodriques, Marien Gramser en Hein Timmer. 
 

 


