Vergadering 6 februari 19:30 in het gemeentehuis Elburg.
Aanwezig: Frida Hengeveld (voorzitter), Carina van der Weide (secretaris), Bert van
Apeldoorn, Joop Rikkers, Jan van de Berg, Adeline Stel, Dyantha Askamp, Renée
Siderius, Hanneke Meester, Hans Stalknecht (WIEL), Liesbeth de Weerd (Stimenz)
Afwezig: Ilonka Rietveld, Marjan Holtrust
1.Welkom en vaststelling agenda. Extra punt 10 verantwoording ons budget.
2. Hans en Liesbeth vertellen over de doorontwikkeling van Doe”th. Er is nu beperkte
vraagbehandeling, met name over de WMO (en er is geen WMO consulent
aanwezig) en de vindbaarheid is een probleem.
-Het doel is dat er 1 sociaal trefpunt komt waar iedereen, ongeacht leeftijd of
zorgvraag, terecht kan en waar vragen adequaat worden opgepakt.
-Het Financieel Trefpunt werkt goed. Mensen komen met een vraag en gaan met een
antwoord weer de deur uit. De stuurgroep heeft besloten op deze zelfde manier te
gaan werken. En dat er consulenten aanwezig zijn van alle disciplines. Mensen van
Stimenz, Wiel, Gemeente, MEE.
-De inwoner van Elburg op de eerste plaats in zijn sociale context en integrale
aanpak, zowel formeel als informeel, ieder kijkt vanuit zijn eigen specialisatie.
-Opzet: iedereen (van 0-100) wordt ontvangen door een gastheer/vrouw. Krijgt
koffie\thee aangeboden en er volgt meteen een gesprek met de juist hulpverlener of
maatje. Er moeten dus consulenten aanwezig zijn van WMO, Maatschappelijk werk,
Icare
-Tijdens de overgangsfase blijft Doe”th overkoepelend, het financieel trefpunt en
Sociaal loket bestaan naast elkaar. Het CJG blijft apart bestaan.
- Uitgangspunt is centrale bereikbaarheid en vindbaarheid. Zowel fysiek als online.
Doel is 1 mei online te gaan. Alles op 1 locatie (’t Huiken) 1 mailadres; 1 telefoonnr.;
1 fysiek loket.
Er komt een proef om te kijken wat de beste openingstijden zijn: ochtend, middag,
avond..
3. N.a.v. punt 2.6 van het verslag van 28 november: Ambtenaar betrokken bij SD
heeft geen contact opgenomen. Jan, Joop en Ilonka zullen contact opnemen voor
een afspraak over de financiële reserves.
4. Uitvoeringsplan:
- We willen ieder half jaar op de hoogte gehouden worden over de evaluatie.
- We willen de nieuwe definitieve versie van het uitvoeringsplan 2019.
Frida zal hierover een mail sturen.

Volwassen- en kind pakket:
-Ons advies ( keuzevrijheid betrokkene) is niet aangenomen, wel doorgestuurd.
MO vergadering 13 febr. Zullen Jan en Bert gaan inspreken.

5.Rondje:
Participatie -100 banenplan is van de baan.
Jeugd -preventief jeugdbeleid, prov nota, intergraal onderwijs kan erbij genoemd, wie
zijn er betrokken, wat is het doel.
-Inter. ambtenaar jeugd vertrekt april
-Worksessie drugs- en gameverslaving: hoge opkomst. Gaat in onze gemeente om
enkelen.
Uitvoeringsplan per cluster: komt volgende keer op de agenda. We verwachten dan
de definitieve nieuwe versie te hebben.
6.Website: Prachtig geworden. Jammer was dat met de lancering de burger het niet
live heeft kunnen zien.
7. Netwerkbijeenkomst 23 januari: Renée is er geweest. Verschillende organisaties
hebben verteld wat ze doen en over nieuwe ontwikkelingen en er werden workshops
gegeven.
8. Ons advies m.b.t. de omgevingsvisie was overgenomen, maar zelf hebben we
daar niets over gehoord.
Burgerparticipatie: tijdens bezoek aan Peel en Maas hebben Jan en Frida en 4
anderen hun mailadres gegeven en aangeboden mee te willen denken.
Initiatief gemeente: Regiegroep Burgerparticipatie.
-Punt voor volgende vergadering: omgang Gemeente
9.Brigitte Hemmink uitnodigen voor onze vergadering van 20 maart ivm
laaggeletterdheid.
10. De begroting is vastgesteld.
Nog een extra punt voor onze volgende vergadering: woningen Feithenhof. We gaan
daar een ongevraagd advies over geven. De inkomensgrens is 30.000 wat voor
problemen zorgt.

