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VOORZITTER

Jan Hendrikse (voorzitter)

NOTULIST

Bert van der Meer (secretaris)

DE MEENT AFFERDEN

TOEHOORDERS

AANWEZIGEN

Leden: Harry van Geelen (vicevoorzitter), Willem Burgers (Penningmeester),
Henny Beers, Jan Jongevos, Marien Gramser, Jan Elemans, Harrie van Son,
Marije Jol, Gemma Steffens, Henny Korenromp
Namens de gemeente: Sjef van Elk, Kim van Elk

AFWEZIG

Roberto Rodriques,

1.

Actualiteit, acties, mededelingen, post
•

De Voedselbank is maandagavond 2 september officieel geopend. Felicitaties zijn namens de
Adviesraad uitgebracht door jan Hendrikse.
• Ontvangen mail van Stef Harweg betreffende mogelijke routing voor een inclusieagenda. Wordt ter
kennisgeving aangenomen.
• Door de heer Postulart is vanuit de gemeenteraad gemeld dat er gewerkt gaat worden aan het opzetten
van een jeugdraad.
• Uitnodiging preventiebijeenkomst in Puiflijk door Meervoormekaar d.d. 10-010-2019.
• Jan en Bert gaan daar naar toe.
▪ Door het inlassen van de themabijeenkomst d.d. 22-05-2019 vervalt de geplande studiedag van 16
oktober.
▪ Zomertref d.d. 28-08-2019. Wat zijn de ervaringen van de leden?
▪ Ter informatie Via de GGD: Ouderenmonitor 2016-2017 Gelderland Zuid/ Gezondheid van Ouderen in
Druten. Zie bijlage

2.

Financiën:
•

3.

Afwikkeling en overdracht van zaken aan de nieuwe penningmeester,
o Stand van zaken door Willem.

Koepel adviesraden ter kennisgeving en/ of opvolging:
•
•

4.

Diverse nieuwsflitsen:
Na vergadering iom Jan ons rol/ positiestuk van de themabijeenkomst 22-052019 ter info verstuurd naar de koepel

Notulen vorige vergaderingen
•

DB:

•

Plenair: 19-06-2019 concept notulen ter goedkeuring

05-06-2019 notulen zijn goedgekeurd. Notulen DB 04-09 concept ter info.
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5.

Vanuit de gemeente
▪
▪
▪

▪

▪

▪

•

6.

Mededelingen + Bespreekpunten ………….
Uitnodiging van Evy van Hemmen. Betreffende deelname dialoogavond over schuldhulpverlening
d.d. 02-10-2019. Harry zorgt voor opgave deelnemers vanuit de participatiewerkgroep. Zie bijlage.
Mail Jessie Weijers d.d. 19-08 betreffende taakverdeling en voortgang aantal zaken. Zie bijlage.
o Kim van Elk neemt de taken als contactpersoon van de Adviesraad Sociaal Domein van
Jessie over. Jessie beschrijft verder haar nieuwe takenpakket
o Betreffende de voortgang Beschermd Wonen + Maatschappelijk Opvang geeft zij een
update en wil zij gaar ons bijpraten op onze plenaire vergadering.
o Afgesproken is om Jessie uit te nodigen voor de plenaire vergadering van 27-11-2019
Het DB heeft op donderdag 12 september een afspraak met Arvid Ernst en Nicolien Beck Inzet.
Inzet van het gesprek is het verkennen van de stand van zaken betreffende de taken/rollen van de
adviesraad t.o.v. de taken/rollen van de gemeente. Ook wordt ingezet om de wederzijdse
verwachtingen uit te spreken. De Adviesraad gat dit gesprek in met o.a. als uitgangspunten de
afspraken uit de themabijeenkomst van 22 mei jl.
Vraag van de gemeente (Lucas van Horck) om deel te nemen aan de testdag “Ongehinderd”
Bedoeling is dat op zo’n dag zoveel mogelijk mensen in Nederland erop uit gaan om locaties te
testen en zo de app te vullen. Doel is om in de app een zo’n compleet mogelijk overzicht te krijgen
van toegankelijkheid in je eigen gemeente. Het DB besluit i.v.m. het korte tijdsbestek om niet mee
te doen en Jan zal Lucas de suggestie den om bijv. het Pax Christi College te betrekken (in het
kader van maatschappelijke vorming)
Brief gemeente aan de VNG in het kader van stopzetten subsidie Koepel Adviesraden Sociaal
Domein (door VWS).
o Op het verzoek van o.a. Druten is door de VNG in een algemeen schrijven naar VWS
gestuurd. Dit beschrijft het belang van ondersteuning en facilitering door gemeenten maar
vraagt VWS ook om hierin een ondersteunende bijdrage in te blijven leveren. Zie bijlage
Voortgang opstellen van het nieuwe meerjarige beleidsplan “Jeugd, gezondheid en werk” van de
gemeente Druten d.d. 07-05-2019 + evaluatie Uitvoeringsplan sociaal domein 2018-2019. Er wordt
uitgekeken naar het vervolg.

Adviezen en opvolging:
▪

Brief ontvangen 24-07-2019: “Reactie op meerdere adviezen” van de gemeente met daarin
beantwoording van aantal openstaande adviezen. Zie hieronder. Brief wordt ter kennisgeving
aangenomen en zal worden nagekeken op eventuele vervolgacties. Zie bijlage. -> website
o
o
o
o
o
o
o

▪

Ongevraagd advies inzake doelgroepenvervoer d.d. 21-06-2018 zie bijlage. Geen reactie
Brief college participatieagenda d.d. 06-11-2018. Zie bijlage Geen Reactie
Brief college preventieagenda d.d. 06-11-2018. Zie bijlage. Geen reactie
Toekomst huishoudelijke zorg. Besproken 24-01-2019 Roberto en Bert. Met Lies Beekmans en Jessie Wijers
Formeel document van college, waarin wordt aangegeven wat er met opmerkingen en advies van de
Adviesraad is gedaan, wordt opgesteld door Lies Beekmans. Zie bijlage Geen reactie.
Gevraagd advies doelgroepenvervoer 27-02-2019. Zie bijlage Informatief gesprek met wethouder A.
Springveld maart 2019 geen reactie van college ontvangen op het gevraagde advies.
Ongevraagd advies Cliëntervaringsonderzoek jeugd 2018 d.d. 07-03-2019 zie bijlage. Geen reactie.
Advies communicatie over wachttijden bij aanvraag zorg binnen de WMO. Zie bijlage Verzonden d.d. 16-042019. Staat open

Advies “Inkoopkader WMO-hulpmiddelen”
o Via Jan Jongevos, als lid van de klankborgroep Wmo Hulpmiddelen, regio Rijk van
Nijmegen, is onze Adviesraad betrokken bij het opstellen van een advies aan de
gezamenlijke gemeenten betreffende een nieuw inkoopkader Zie bijlage voor de komende
jaren. Het advies is door een ongelukkige planning onder tijdsdruk opgesteld door de
klankbordgroep en d.d. 09-08-2019 door de voorzitter P. Tiesema aan de colleges van de
gemeenten van het Rijk van Nijmegen verzonden. Zie bijlage. Jan heeft tevens met Lies
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▪

▪

▪

7.

Beekmans gesproken zie bijlage. Er wordt verder geen actie door ons op ondernomen. In
de plenaire vergadering toelichting door Jan Jongevos.
Opvolging vraag van de Adviesraad om te onderzoeken of het mogelijk/ wenselijk is dat de
gemeente in voorkomende situaties de schulden overneemt om zo de schuldenaar met een
schuldeiser van doen te laten hebben. Dit kan leiden tot minder gedoe en stress voor de
schuldenaar en meer helderheid hoe, vanuit een regiepunt, zaken op te lossen.
o Het uitblijven van onderzoek, zoals toegezegd door het college, wordt niet onderbouwd
uitgelegd door de betrokken beleidsmedewerker en is aanleiding om het college hier een
brief over te sturen. Zie bijlage. De brief is verstuurd d.d. 06-09-2019.
Harry wijst het DB op de toewijzing van levensloopbestendige woningen in Deest. De uitslag van
de loting was dat geen enkele inwoner uit Deest zelf in aanmerking komt. Dit is wel heel bijzonder
in het kader van o.a.: Langer zelfstandig wonen en behoud/ bevordering van sociale cohesie i.r.t.
Leefbaarheid van de kleine kernen. Een ongevraagd advies wordt besproken in de plenaire
vergadering van 11-09-2019. Zie bijlage Conceptadvies. Ter bespreking en goedkeuring door
de vergadering!
Afgelopen weken is er mondeling door Jan Hendrikse i.o.m. leden van de werkgroep WMO een
advies gegeven betreffende de aanpassingen v\n het mantelzorgcompliment. Deze aanpassingen
zijn ook reeds aan de orde geweest op de plenaire vergadering van maart jl. Een van de
aanpassingen betrof het verlagen van het geldbedrag van € 150,- naar € 100,- Deze aanpassing is
echter weer ingetrokken vanwege financiële ruimte bij de gemeente. De ander 2 aanpassingen
worden wel doorgevoerd. (Zie ook artikel P. Zeeuwen Maas & Waler d.d. 04-09-2019) -> Website

Werkgroepen
•

Communicatie:

▪ Nieuwe web- structuur en actualiteit van de website:
• Actualiseren van de site en plaatsen stukken. Lijkt en blijkt lastig. De werkgroep
communicatie gaat lijst opstellen wat er periodiek en incidenteel opkomt en wie dat regelt
met wie..
• Ontwikkeling nieuwe site komt op agenda plenaire vergadering.
• Voortgang invulling vacatures
• Bespreekpunten……..

•

Jeugdwet:
o

•

Bespreekpunten………..

WMO/langer zelfstandig wonen:
o
o

•
•
•

Voortgang langer zelfstandig wonen. Vooruitblik overleg werkgroep d.d. 05-09 en
insteek voor te houden open dag zorg/ voorliggende voorzieningen. Voorjaar 2020
Voortgang contact KBO/ achterban:
▪ Jan heeft mail gestuurd naar redactie Dronio (KBO Druten) met de vraag om
ons voorstelstukje te plaatsen. De secretaris geeft dit dor aan de redactie van
Dronio.
▪ De adviesraad is uitgenodigd door de KBO’s om zicht voortestellen:
• Horssen op woensdag 13-11 (Jan Jongevos, Bert en Jan
• Deest op vrijdag 27-09. Bert en Jan
• Puiflijk + Afferden tezamen op nog aan te geven datum. Mail is
verstuurd
• Druten: i.v.m. jaarvergaderschema maart/ april 2020

Zie onder adviezen mantelzorg compliment en advies inkoopkader hulpmiddelen WMO
Aanzet opmerkingen recent uitgebrachte sociale kaart. Door Henny
Bespreekpunten………………….

:
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•

Participatiewet :
o
o

•

Algemeen:
•
•
•

8.

Voorbereiding overleg met beleidsmedewerkers + wethouder Maandag 07 oktober
om 16.00 in het gemeentehuis
Zie concept ongevraagd advies toewijzing levensloopbestendige woningen Deest
Bespreekpunten……..

Speerpunten 2019 en verder:
•

9.

Afgesproken om te inventariseren wat er momenteel allemaal loopt aan zaken, adviezen,
ontwikkelingen etc. Het DB maakt voor het totaal en per werkgroep de stand van zaken per 01 10-2019 op.

Regionaal overleg adviesraden Rijk van Nijmegen.
•

10.

Geen Bijzonderheden

Rondvraag
•

11.

Zie vraag onderzoek “overname schuldenlast” onder adviezen
Bespreekpunten…………

Geen bijzonderheden

Werkgroepen

Samenstelling werkgroepen (01-09-2019): 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:
Henny Korenromp, Willem Burgers (penningmeester), Marije Jol en Gemma Steffens.
Werkgroep WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning): Bert van der Meer (Secretaris), Jan
Jonge Vos, Roberto Rodriques, Henny Beers en Marien Gramser
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