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DB Adviesraad Sociaal Domein Druten

TYPE VERGADERING

Dagelijks Bestuur

VOORZITTER

Jan Hendrikse (voorzitter)

NOTULIST

Bert van der Meer (secretaris)

DORPSHUIS DE HORST, HORSSEN

TOEHOORDERS

Leden: Jan Jonge Vos, Harrie van Son, Roberto Rodrigues, Marien Gramser, Henny
Korenromp, Henny Beers, Jan Elemans, Willem Burgers, Marije Jol en Gemma
Steffens

AANWEZIGEN

Dagelijks Bestuur: Hans Sonneveld (penningmeester), Harry van Geelen.
(Vicevoorzitter Bert van der Meer (secretaris).
Namens de gemeente: niet aanwezig op afspraak

AFWEZIG

1.

Actualiteit, acties, mededelingen, enkele bespreekpunten
•
•
•

•

•

•

•

2.

Jan Hendrikse heeft op 22 maart een interview gehad met de Maas en Waler
Voortgang Voedselbank: nog niets verder bekend komt op agenda plenaire vergadering 22-052019.
Voortgang burgerpanel: Harry heeft 11-03 gesprek gehad met Nicoline Beck. Onderzocht wordt
meerwaarde versus kosten, mede iT reeds bestaande onderzoeken, o.a.
Klanttevredenheidsonderzoeken, etc.
Voortgang contacten KBO ”s: Met alle KBO’s zijn kennismakingsgesprekken gevoerd. Positief
verlopen. De KBO’s hebben om hun leden te informeren een schrijven gehad om mogelijk op te
nemen bij hun nieuwsblad. Zie bijlagen. Introductie adviesraad aan KBO's Druten 02-2019
De klankbordgroep Medipoint zoekt nog naar vertegenwoordigers van de
advies/cliëntenraden uit Druten en Mook en Middelaar. Zie bijlage: Profiel Klankbordgroep
Medipoint. Wie heeft interesse?
Toelichting voortgang “aanpassing Mantelzorgcompliment” zie bijlage: Voorstel aanpassing
regeling mantelzorgcompliment. Is besproken door werkgroep WMO d.d14-03-2019.
Toelichting Bert
Partners in participatie “handreiking in samenwerking adviesraden en gemeente. Bijlage:
Partners in participatie. Ter informatie

Financiën:
•

•
•

3.

Verslag van gesprek Hans + Harrie met E. Bos (financieel medewerker gemeente Druten)
inzake overleg over gemeentebegroting 2018-2019 betreffende Sociaal Domein. Toelichting
Hans en zie bijlage gesprek Evert Bos
Voortgang aanpassing budget 2019: is in behandeling bij het college.
Voortgang aanpassing HHR: Aanpassingen zijn akkoord bevonden door college
o Lay-out aanpassen betreffende:
 Aparte lijst aan- aftreden
 Aparte lijst met nevenfunctie van de leden van de Adviesraad. Doorgeven
aan secretaris

Koepel adviesraden ter kennisgeving en/ of opvolging:
•

Diverse nieuwsflitsen: geen bijzonderheden
1 van 2

Voortbestaan Koepel/ functie regionaal contactpersoon (Bert): Op dit moment
onduidelijk hoe en met wie verder. Dit gezien andere/ mindere financiering/
dienstverlening (subsidie VWS -> naar gemeenteniveau) van de Koepel aan
haar leden

•

4.

Notulen vorige vergaderingen
DB:
14-03-2019 notulen ter informatie.
Plenair: 27-02-2019 ter vaststelling

•
•

5.

Vanuit de gemeente

6.

Werkgroepen

7.

Speerpunten 2019 en verder:
•

Wat staat de Adviesraad te wachten. Een drietal grote speerpunten komende periode/
jaren + reguliere werkzaamheden.:
1. Uitwerking inclusie agenda zie bijlagen reactie op advies inclusie agenda (12-03)
en startbijeenkomst inclusie Wijchen,
2. Uitwerking programma Langer Zelfstandig Wonen Druten zie bijlagen: PPTprogramma langer thuis 27-02-2019, LZW Druten werkconferentie 28-02-2019
3. Participatie in et traject Beleidsplan WMO, jeugd en + uitvoeringsplan 2019 e.v.
zie bijlagen: Mail Arvid traject + pastelschets proces beleidsplan.
4. En daarbij onze werkzaamheden betreffende:
Gevraagd en ongevraagd adviseren,



Verstevigen, bestendigen en vooral ook zichtbaar/ benaderbaar zijn in
onze relatie achterban per werkgroep



Dialoog mat lokale politiek



……………………………………..



Het DB constateert een toename in werkdruk en het belang van delen en samen
optrekken als adviesraad op de diverse grote onderdelen.



Vrijdag 22 maart is dit besproken met Sjef en DB. Dit betreft mate van ondersteuning en
gezamenlijk optrekken met de gemeente.

•

8.



Op de plenaire vergadering van 27 maart wordt dit een apart agendapunt. Doel is dan
delen en commitment als adviesraad over wat te doen hoe en de rollen van eenieder.

Voorbereiding dialoog met fracties Druten:
• Brief uitnodiging fracties gemeente Druten 06-03-2019 zie bijlage brief fractievoorzitters

gemeente Druten 07-03-2019
•
•

9.

Terugkoppeling voorbereidingsgroep, Harry
Elke werkgroep stelt 3 thema’s op deze worden ter voorbereiding van het debat

Regionaal overleg adviesraden Rijk van Nijmegen.
2 van 2

•

10.

Verslaglegging overleg d.d. 18-02-2019 zie bijlage. 190218 Verslag regio vergadering 182-2019

Rondvraag
• Schema van aan-aftreden i.v.m. aftreden leden, Jan Jongevos, Harrie en Bert per juli
2019 bespreken plenaire vergadering 23-03 zie bijlage Rooster van aftreden
Adviesraad voor Sociaal Domein gemeente Druten 2017-2025 01-01-2019

11.

Werkgroepen

Samenstelling werkgroepen (01-03-2019): Eerstgenoemde is steeds de voorzitter van de werkgroep.
1.
2.
3.

4.

Communicatie:
Jan Hendrikse (voorzitter), Roberto Rodrigues en Henny Beers.
Werkgroep participatiewet:
Harry van Geelen (vicevoorzitter), Harrie van Son, Jan Elemans en Vacature.
Werkgroep jeugdwet:
Hans Sonneveld (penningmeester), Henny Korenromp, Willem Burgers, Marije Jol en Gemma
Steffens.
Werkgroep WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning): Bert van der Meer (Secretaris/ DB-lid),
Jan Jonge Vos, Roberto Rodriques, Henny Beers en Marien Gramser

3 van 2

