Verslag vergadering 9 oktober 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)
Gasten: wethouder Krooneman, Yvonne de Vries, Marjanneke Wieringa
1. Welkom en vaststelling agenda.
2. Toelichting door dhr. Krooneman m.b.t. mogelijke vertraging van de
planning om het Beleidsplan op 16 december 2019 vast te laten
stellen door de Raad. Insteek blijft de oorspronkelijke planning te
halen. Er zijn 3 dilemma’s:
 De verwachte rapportage van de landelijke visitatiecommissie
Sociaal Domein met aanbevelingen. Wat wordt meegenomen?
 De input n.a.v. komende werksessie over de tekorten in de
Jeugdzorg. In hoeverre is dit mee te nemen.
 Het voornemen / wens van de afdeling om het Beleidsplan
meer SMART te formuleren. Tijdsdruk.
Het concept beleidsplan is besproken en het gesprek spitst zich toe
m.n. op het belang van een duidelijke visie: “voor welke
maatschappelijke opgave staan we”. Afgesproken wordt dat de
Adviesraad in haar planning m.b.t. het advies, het tijdpad van de
gemeente zal ( proberen te) volgen. Dat betekent dat vanuit de
clusters op inhoud input wordt aangeleverd m.b.t. de geformuleerde
beleidspunten en de prioritering van de jaarplannen. Op 30 oktober
zal het concept Advies binnen de Adviesraad besproken worden.
Hanneke en Adeline verzamelen en coördineren dit. Zie planning
hieronder. Het wordt spannend maar we gaan ervoor!
3. Er wordt een uitleg gegeven over het gebruik van ‘het dashboard’
m.b.t. de financiering en monitoring / beheersing van de jeugdzorg.
De gemeenten Elburg, Oldebroek en Nunspeet werken hierin samen.
Pauze en vertrek van onze gasten.
4. N.a.v. verslag 4 september 2019 : Joop is beschikbaar voor
maximaal 2 jaar! Overleg Adviesraad 6 november wordt 30 oktober.
5. Uit de clusters: WMO
 Stimenz en CJG worden uitgenodigd om een toelichting te
geven op het belang van samenwerking in het kader van
complexe (echtscheiding)problematiek in het kader van
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1 gezin – 1 plan. Afstemming met Gert Gerritsen. Uitnodigen
voor eerste overleg in januari 2020
 28 oktober 2019 is een extra commissievergadering over
doelgroepenbeleid. Joop en Bert nemen deel.
 Actieplan cliëntondersteuning MEE geeft aanleiding tot
ongevraagd advies. Joop en Adeline bereiden dit voor.
Op agenda 30 oktober 2019.
 12 november is een informatiebijeenkomst m.b.t. inkoop
WMO. Adeline en Joop zijn aanwezig.
6. Concept startnotitie “sporten en bewegen op de Noord Veluwe”.
We onderschrijven zeker het belang van inclusief sporten. Gezien de
drukke agenda van de Adviesraad wordt besloten om onze
betrokkenheid te beperken tot t.z.t. het geven van advies op de
beleidsconcept en niet nu al aan de voorkant. Frida stuurt een
reactie.
7. Taakverdeling voorzitter – vicevoorzitter: in ieder geval vervanging
en Frida maakt voorstel voor aanpassing reglement.
8. Voor werving nieuwe leden wordt een advertentie opgesteld en de
werving gestart.
9. Vergaderschema 2020
Woensdag 19.30 – 21.30 u
 8 januari
 19 februari
 18 maart
 15 april
 13 mei
 10 juni
 Zomermaanden indien nodig.
 9 september
 14 oktober
 11 november
 9 december
10.
Rondvraag
Ilonka:
Aandacht voor week van de eenzaamheid heeft ze in Elburg gemist.
Dropbox Adviesraad wordt binnenkort ingericht. Aan de clusters
wordt gevraagd een contactpersoon aan te stellen en een voortel
voor een mappenstructuur te maken.
Dyantha:
De jeugdraad Elburg is geïnstalleerd!
Hanneke:
Nieuwbrief Koepel Adviesraden wordt niet doorgestuurd. Graag zelf
op abonneren.
Volgen van de regiegroep maatschappelijke ondersteuning wordt na
vertrek van Marjan opgepakt door cluster WMO. Adviesraad krijgt
vergaderstukken t.k.n. van de gemeente.
Volgende vergadering 30 oktober 2019 gemeentehuis Elburg.
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