Verslag vergadering 4 september 2019 in het gemeentehuis Elburg.
Aanwezig: Frida Hengeveld, Jan van de Berg, Joop Rikkers, Bert van
Apeldoorn, Renée Siderius, Adeline Stel, Marjan Holtrust, Ilonka Rietveld,
Carina van der Weide, Dyantha Askamp, Hanneke Meester ( verslag)
1. Welkom en vaststelling agenda.
2. Verslag 5 juni 2019: vervolgacties zijn in gang gezet.
3. Naar aanleiding van contacten met de gemeente ( wethouder en
ambtenaren) blijkt het belang van en aandacht voor een goede
onderlinge communicatie en inhoudelijke afstemming. Er wordt een
planning gemaakt van reguliere contactmomenten. Voor eind dit
jaar worden er nog 3 formele adviezen gevraagd aan de Adviesraad
m.b.t. Beleidsplan Sociaal Beleid; Woonvisie Elburg / Doelgroepenbeleid en Preventief Jeugdbeleid. Dit wordt geagendeerd voor de
vergaderingen Adviesraad van oktober – december 2019
4. Uit de clusters: Participatie en Jeugd worden kort toegelicht.
WMO: blijvend punt van aandacht voor cliëntondersteuning!
5. Deelname aan de diverse bijeenkomsten dit najaar wordt
geagendeerd door de betreffende clusters.
6. – Doelgroepenbeleid: heeft onze aandacht en is onderdeel van de
Woonvisie. Besproken met W. Krooneman. Wordt gevolgd…
- Evaluatie Beleidsplan Sociaal Domein 2016-2019 en Woonvisie
Elburg. Concept wordt / is besproken op commissievergadering
MO 4-9- 2019. Input evaluatie Adviesraad is opgenomen.
Zal 9 oktober a.s. in Adviesraad verder besproken worden.
7. Rooster van aftreden wordt besproken. Renée Siderius en Marjan
Holtrust zijn aftredend per 31 december 2019 en stellen zich niet
opnieuw beschikbaar. Frida Hengeveld, Joop Rikkers en Jan van den
Berg zijn aftredend. Frida en Jan stellen zich in minimaal nog voor
een halve periode beschikbaar,Joop voor maximaal 2 jaar. Frida
gaat door als voorzitter samen met Adeline Stel als vicevoorzitter.
Voor werving nieuwe leden wordt een advertentie opgesteld.
8. Scholingsbijeenkomst 25-9-2019. Onderwerpen: Inclusie /
Participatie / Samenwerking met ambtelijk apparaat o.l.v. Hans
Stalknecht, directeur st. Wiel.
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9. Gebruik mailboxen Adviesraad: Gmail wordt opgeheven. Er wordt
een automatisch antwoord verzonden en verwezen naar
info@adviesraadsociaaldomeinelburg.nl Dit is/wordt nu de enige
mailbox in gebruik en deze wordt uitgelezen door Hanneke Meester
(secretariaat) De voorzitter heeft ook toegang tot de mailbox.
10.







Vergaderschema
4 september
25 september:
9 oktober
30 oktober
11 december

2e helft 2019
regulier overleg
scholingsavond
regulier overleg
regulier overleg
regulier overleg

11.
Rondvraag
Bert van Apeldoorn: afmelding voor 25 september.
Dyantha Askamp: afwezig in december.
Ilonka Rietveld: afwezig in november.
Tevens spreekt zij haar zorgen uit over de communicatie door de
gemeente. Punt van aandacht.
Marjan Holtrust: Uitnodiging opening Sociaal Trefpunt 16 september
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