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Verslag vergadering 30 oktober 2019 in het gemeentehuis Elburg. 

 

Aanwezig: Joop Rikkers, Bert van Apeldoorn, Renée Siderius, Adeline Stel, 

Marjan Holtrust, Carina van der Weide, Dyantha Askamp,  
Ilonka Rietveld en Hanneke Meester ( verslag) 

Afwezig: Frida Hengeveld, Jan van de Berg, 
 

1. Welkom en vaststelling agenda.  
2. N.a.v. verslag 9 oktober 2019 worden de voorgestelde vergaderdata 

2020 aangepast en het verslag vastgesteld. 
3. Bespreking Advies Beleidsplan Sociaal Domein Elburg 2020-2023. 

Het concept wordt met enkele aanpassingen vastgesteld. Definitief 

concept wordt nog een keer rondgemaild.                                              
Aan de gemeente wordt om een formeel verzoek gevraagd met 

gebruikmaking van het daarvoor bestemde format.  
4. Rondje clusters 

 Jeugd: -  
 WMO: -  

 Uitvoeringsprogramma werk + inkomen:  
Bert en Jan doen navraag bij de gemeente i.v.m. het aantal 

uitkeringstrekkers dat naar beneden moet. Dit aantal is toegenomen, met 
name door nieuwe statushouders.  

 
5. Ingekomen stukken  

 
 22/10 bijeenkomst cliëntenraden  

Onderwerp was de herverdeling van middelen die in 2022 gaat 
plaatsvinden. De vraag is: hoeveel geld gaat er naar de NW Veluwe?  

Rol Adviesraad: kritisch kijken naar de verdeling.  
 

Toelichting Joop Rikkers -> 2 stromingen:  
- Van ‘beschermd wonen naar wonen met bescherming’ 

- Eerst huisvesting, daarna werken aan onderliggende problematiek 

Harderwijk heeft een praktijkhuis met ervaringsdeskundige Koos de Boed. 
Afspraak: dit volgen en te zijner tijd advies geven. Evt. Koos de Boed om 

input vragen.  
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 25/11 provinciale bijeenkomst Leefbaarheidsalliantie over de 

Omgevingswet. Bert van Apeldoorn neemt deel. 

 
 5/11 sportakkoord Elburg  

Zie verslag vorige vergadering: hier is niemand bij aanwezig.  

 
 Uitvoeringsagenda 2019  

Bespreking volgende vergadering ( 8-1-2020). 
Actie allen: input vanuit de clusters hierop en nieuwe uitvoeringsagenda 

t.z.t. vergelijken met deze versie.  
 

 Handreiking participatiewet adviesraden (ter info)  

Bespreking volgende vergadering. ( 11-12-2019) 
 

 Extra binnengekomen: ‘Visie gezond opgroeien en ontwikkelen in 

Elburg, uitnodiging bijeenkomst op 13/11’ 

Actie Ilonka: mail naar Frida of zij kan/wil. Indien niet: dan onderleggers 

opvragen bij Carla en Willemien en bespreken tijdens jeugdoverleg op 
11/12  

 
6. Stand van zaken vacatures  

Tot nu toe 1 sollicitatie jeugd binnengekomen.  
Actie Ilonka: Gert vragen om vacature te herplaatsen. 

Actie Adeline: overleg met Frida in hoeverre andere kanalen in te zetten 

voor plaatsing  
Bij de gesprekken is aanwezig van Jeugd: Dyantha en ouderen: Adeline.  

 
Rondvraag:  

Joop: Gemeente Oldebroek stelt een kwartaaloverzicht op met informatie 
(in tekst en beeld) omtrent het sociaal domein.  

Doel: informeren gemeenteraad en adviesraad. Actie: rondsturen allen 
Agendapunt op de volgende agenda ( 11-12-2019). 

 
Adeline – input van Hanneke:  

Per 20/12 stopt het Dorpscomité ’t Harde. Hanneke neemt contact met de 
voorzitter op voor nadere toelichting. 

                                                                             
Vervolgplanning adviestraject beleidsplan Sociaal Domein Elburg 2020-

2023 

 
6 november  Advies naar College van B&W  

12 november  Bespreking Beleidsplan door B&W 
4 december  Commissievergadering 

16 december  Vaststelling in de Raad. 
 
 
 


