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Verslag vergadering 20 maart 2019 in het gemeentehuis Elburg. 

 

Aanwezig: Frida Hengeveld ( voorzitter), Carina van der Weide, Bert van 
Apeldoorn, Jan van den Berg, Adeline Stel, Dyantha Askamp, Renée Siderius, 

Marjan Holtrust, Hanneke Meester (verslag)  
Gast: Brigitte Hemming 

Afwezig: Joop Rikkers, Ilonka Rietveld 
 

1. Opening van de vergadering door de voorzitter met een welkom aan 

Brigitte Hemming. Zij informeert de Adviesraad namens de werkgroep 
Taalvaardig over de aanpak laaggeletterdheid in de gemeente Elburg.  

 
2. Laaggeletterdheid is een term voor mensen die grote moeite hebben met 

lezen, schrijven en/of rekenen. Twee derde van laaggeletterde mensen in 

Nederland heeft Nederlands als moedertaal. Om deze mensen gaat het als 
we spreken van laaggeletterdheid. Daarnaast zijn er ook mensen die 

Nederlands als tweede taal hebben. Deze vallen niet onder de definitie 
laaggeletterden.                                                                                                             
Het percentage laaggeletterden in de gemeente Elburg zit rond het 

landelijk gemiddelde 8-11%  De persoonlijke en collectieve gevolgen van 
laaggeletterdheid zijn groot. Zowel landelijk, als provinciaal en op lokaal 

niveau worden acties ingezet om de doelgroep te bereiken en een 
adequate aanpak te ontwikkelen. De werkgroep heeft bij de gemeente 
Elburg een plan van aanpak ingediend waarbij m.n. ingezet wordt op een 

netwerkaanpak: aansluiten bij bestaande netwerken ( onderwijs, zorg en 
welzijn, werk en inkomen) en daarmee samenwerken. De gemeente heeft 

m.b.t. deze problematiek een regierol. Vraag: hoe gaat deze ingevuld 
worden? Advies: Aansluiten bij het sociaal trefpunt en het financieel 

trefpunt van stichting Wiel!                                                                                    
De Adviesraad onderschrijft de noodzaak van een adequate aanpak en zal 
dit blijven volgen m.n. In het kader van het nieuwe Beleidsplan Sociaal 

Domein. Tevens is de Adviesraad benieuwd naar het basisdocument van 
de werkgroep m.b.t. laaggeletterdheid in de gemeente Elburg. 

 
De voorzitter stelt de vergadering voor om voor de zomer nog een 
bijeenkomst in het kader van deskundigheidsbevordering te organiseren in 

samenwerking met Zorgbelang. Zij vraagt de leden na te denken over een 
thema ( Actie leden AR) 

 
3. Beleidsplan Sociaal Domein: De gemeente bereidt de evaluatie van het 

beleidsplan voor. Dit betreft zowel het proces als de stand van zaken. Op 

de volgende vergadering van de AR ( 24 april) zullen we dit met Yvonne 



AR Elburg / HM / 24-4-2019 
 

de Vries bespreken. Op 3 juli ’19 organiseert de gemeente Elburg een 

inspiratie bijeenkomst hierover. 
 

4. Verslag van 6 februari wordt op een paar punten bijgesteld en vastgesteld. 
 

5. Uitvoeringsplan 2019 wordt in de clusters besproken, opgepakt en indien 

wenselijk ingebracht in de AR. 
Volwassen- en kindpakket: Jan van den Berg heeft op 13 maart jl. 

hierover ingesproken bij de commissievergadering. Het verzoek om meer 
ruimte voor burgers om het zelf in te vullen is niet gehonoreerd. De 
besteding van het beschikbare budget is niet ter vrije besteding c.q. ter 

beoordeling aan de betrokkene. De AR wil nogmaals benadrukken dat 
bestedingsruimte m.b.t. het kunnen uitvoeren van vrijwilligerswerk een 

bijdrage kan leveren aan participatie. We sturen hierover een brief aan het 
College ( wethouder Kroneman) actie Frida en Jan 
 

6. Onafhankelijke cliënt ondersteuning: Uit onderzoek is o.m. gebleken dat, 
in Elburg, in verhouding van onafhankelijke cliëntondersteuning er minder 

gebruik wordt gemaakt. Op 1 april is hier een gesprek over met het cluster 
WMO.  

 
7. Re-integratie: De regels voor vrijwilligersvergoedingen zijn aangescherpt 

en verduidelijkt. Het hoeft niet voor advies naar de AR maar is 

gesprekspunt in het cluster participatie. Na bespreking rapporteren zij of 
er alsnog advies van ons gevraagd wordt. 

 
8. Cluster Jeugd: Dyantha Askamp heeft op 16 april 2019 een oriënterend 

gesprek met het CJG. Ze vraagt input. Met name de taken en belasting 

van medewerkers in deze organisatie wordt, met de verbreding van hun 
pakket, steeds groter. Dyantha heeft ook contact met kerken / 

jeugdouderlingen als achterban. 
 

9. Lidmaatschap Koepel Adviesraden: De bijdrage is zinvol en we gaan 

hiermee door. 
 

10.Toewijzing woningen Feithenhof: De AR heeft een reactie ontvangen n.a.v. 
gestelde vragen en hier kennis van genomen. Geen reden voor verdere 
actie van de AR, we blijven het volgen. 

 
11.N.a.v. Rondvraag 

 Bijeenkomst “Beschermd wonen” op 26 maart ’19 wordt 
bijgewoond door Joop Rikkers ( namens Oldebroek en Elburg). 

 Uit verslag financieel trefpunt blijkt dat 1/3 deel wordt uitgevoerd 

door vrijwilligers. Er is in 2018 een daling van aantal aanvragen 
schuldsanering. We hopen dat dit structureel is. 

 Feedback op de vragen van het cliënt-ervaringsonderzoek -> 

meer onderzoek naar de afwijzingen! 
 
 
 
 


