
 

 
 
 

Verslag vergadering 24 april 2019 in het gemeentehuis Elburg. 

 

Aanwezig: Frida Hengeveld ( voorzitter), Joop Rikkers, Bert van Apeldoorn, Jan 

van den Berg, Adeline Stel, Dyantha Askamp, Renée Siderius, Marjan Holtrust, 

Hanneke Meester (verslag)  
Gasten: J.N. Rozendaal, Marjanneke Wieringa, Yvonne de Vries, Maaike van Beek 

Afwezig: Carina van der Weide, Ilonka Rietveld 

 

Afwezig:  
 

1. Welkom m.n. aan de gasten. 
2. Burgemeester Rozendaal licht toe: meer inzetten op 

Burgerparticipatie is het voornemen vastgelegd in het 
coalitieakkoord en collegeprogramma. Daartoe is o.m. een 

kerngroep ingesteld van 8 personen uit college, raad, ambtenaren 
en inwoners. Eerste actie is het “net ophalen” met de resultaten tot 

nu toe en vervolgens het opstellen van een haalbaar plan van 
aanpak. Prioriteiten vaststellen en “aan de slag”                                                                                                     

Gesprek: Met de ervaringen van het bezoek vorig jaar aan de 

gemeente Peel en Maas wordt m.n. aandacht gevraagd voor de rol 
van de gemeente: regierol en faciliteren. Gewerkt kan worden met 

een model waarbij er een indeling in drieën is:  
- Zaken die des gemeente zijn ( bv. wettelijke taken) 

- Zaken die van de gemeenschap / burgers zijn. 
- Zaken waar je in gezamenlijkheid aan werkt.  

Voor de AR is het belangrijk dat steeds die mensen meegenomen 
worden die niet vanzelfsprekend meedoen en een zekere 

afhankelijkheid hebben van de gemeente (zorg etc.) Daarbij staat 
centraal werken aan draagvlak, ruimte geven en meedenken i.p.v. 

voor anderen denken. Bij Burgerparticipatie gaat het in feite om 
gedragsverandering van alle betrokkenen: het is een proces met als 

doel te komen tot een constructieve houding gebaseerd op onderling 
vertrouwen. 

3. Beleidsplan Sociaal Domein en Woonvisie: een toelichting door 

Yvonne de Vries en Maaike van Beek. Beleidsplan sociaal domein 
loopt dit jaar af en zal worden geëvalueerd en met input van o.m. 

bewonersavonden wordt eind 2019 het nieuwe beleidsplan 2020 
gepresenteerd. Tegelijkertijd zal de Woonvisie worden ontwikkeld 

m.b.v. het woonplatform en de partners. In het proces lopen beide 



trajecten tegelijkertijd naast elkaar ( er is een zekere overlap) , 

maar het blijven gescheiden plannen. In juni worden 3 bewoners 
avonden gehouden in alle kernen. Op iedere bijeenkomst zullen 

leden van de Adviesraad aanwezig zijn met een actieve 

ondersteunende rol. Doel is om zoveel mogelijk informatie op te 
halen t.b.v. beide plannen. Verzoek aan gemeente om de 

indicatoren en resultaten van huidige versie Beleidsplan aan te 
leveren. Dit wordt toegezegd evenals het tijdpad van het proces tot 

december 2019. 
4. Verslag 20 maart wordt vastgesteld en actielijst besproken. 

5. Toekomst beschermd wonen en maatschappelijke opvang Noord 
Veluwe: Joop Rikkers gaat 6 mei naar inspiratiebijeenkomst 

Nunspeet ( mogelijk ook Frida) Cluster WMO volgt dit. 
6. Sociaal Trefpunt -> toegang sociaal domein. Start na de 

zomervakantie. Samenwerking: MEE, Stimenz, Wiel en gemeente            
(WMO). Zorgen over betrekken aanbieders van informele zorg.  

7. Meerjarenafspraken Stimenz: het contract met de gemeente moet 
dit jaar verlengd worden. Goed moment om te evalueren a.h.v. 

uitgangspunten huidige contract en jaarverslag. Cluster WMO 

8. Notitie regionale cliëntenraad. Vanuit Elburg zien we geen 
mogelijkheid om te participeren. Cluster Participatie. 

9. Cluster Jeugd: Dyantha was betrokken bij de verkiezing van de 
nieuwe jeugdburgemeester. Een positieve en leuke ervaring.                

De kennismaking met CJG ( 16-4) was positief. 
Ingekomen: 

 ALV Koepel Adviesraden 24 mei 2019 : t.k.n. 
 Conferentie i.s.m. Zorgbelang 13 juni 2019 : t.k.n. 

 Inspiratie bijeenkomst Elburg 3 juli 2019: datum nog onzeker. 
 

10. Communicatie: Nieuwe mailadres van de Adviesraad is 
info@adviesraadsociaaldomein.nl Deze mailbox wordt uitgelezen 

door Hanneke en Frida. Mail bestemd voor leden van de Adviesraad 
of clusters wordt doorgestuurd. Het Gmail adres blijft voorlopig in de 

lucht.  

11. Rondvraag:  
 Onderwerpen voor de scholingsavond van de Adviesraad i.s.m. 

Zorgbelang worden geïnventariseerd. Combi van integraliteit / 
inclusieve samenleving / ambtelijke cultuur. 

 Zorgen over de besteding van de reserves Sociaal Domein 
voor de tekorten in de Jeugdzorg. Afspraak is om Adviesraad 

(achteraf) te informeren. Welke maatregelen zijn mogelijk om 
toename van komende tekorten tegen te gaan. Adviesraad 

stuurt brief om zorgen kenbaar te maken. 
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