Verslag vergadering 11 december 2019 2019 in het gemeentehuis Elburg.
Aanwezig: Frida Hengeveld, Jan van den Berg, Joop Rikkers, Bert van Apeldoorn,
Renée Siderius, Adeline Stel, Marjan Holtrust, Carina van der Weide, Dyantha
Askamp, Ilonka Rietveld en Hanneke Meester ( verslag)
1. Welkom en vaststelling agenda.
2. Verslag 30 oktober 2019 wordt vastgesteld.
3. In gesprekken met wethouder Krooneman en ambtenaren sociaal domein
is m.n. aandacht gevraagd voor de communicatie en afstemming
(inhoudelijk en procesmatig) tussen gemeente en Adviesraad.
Knelpunt blijft tijdig informeren van Adviesraad door de gemeente en de
planning van adviestrajecten.
Marieke de Vries wordt onze nieuwe contactpersoon.
4. Terugblik traject Advies Beleidsplan Sociaal Domein Elburg 2020-2023. We
stellen vast dat onze input duidelijk terug te vinden is in het definitieve
beleidsplan. Daarbij zijn “werken vanuit de bedoeling” en “de inclusieve
samenleving” belangrijke speerpunten. Punt van aandacht c.q. risico is de
concretiseringsslag – SMART- bij de uitvoering (de uitvoeringsagenda) De
bijdrage van Frida tijdens de commissievergadering MO was waardevol.
Haar advies: voor een cultuuromslag is LEF nodig! Bij de volgende
Adviestrajecten zullen we onze adviezen blijven toetsen aan de
speerpunten.
5. Bezuinigingen Sociaal Domein / Jeugd. We zijn bezorgd over komende
bezuinigingen m.n. over het uitgangspunt ( coalitieakkoord) dat de
oplossing alleen gezocht moet worden binnen het sociaal domein. We zien
het als onze rol om over voorgestelde maatregelen mee te denken en te
adviseren. We sturen een brief om de fractievoorzitters en het college
hierop aan te spreken.
6. Rondje clusters
 Jeugd: - Onderlegger Gezond opgroeien en ontwikkelen in Elburg
o.l.v. gemeentelijke stuurgroep i.s.m. werkgroepen.
 WMO: Dorp comité ’t Harde stopt in lijn met beleid gemeente om af
te stappen van wijkgericht werken. We zullen dit agenderen als de
burgemeester dit voorjaar aansluit bij vergadering Adviesraad.
Clientondersteuning: Sociaal Trefpunt kan hierbij een belangrijke rol
spelen maar is geen verplichting.

11- 12-2019 ASD Elburg / HM



Participatie: Participatie blijft een punt van zorg. Knelpunt is o.m.
de relatie uitkering <-> betaald werk. De gemeente heeft een
werkcoach aangesteld om statushouders te begeleiden. Ook de
Omgevingswet vraagt een actieve rol van de Adviesraad.

7. Er zijn 2 kandidaten voorgesteld als nieuwe leden van de Adviesraad. De
sollicitatiecommissie heeft alle vertrouwen in deze 2 kandidaten. De
Adviesraad stemt in en zal deze voordragen aan het college van B&W per
1-1-2020.
8. Adviestraject Inkoop WMO : traject is duidelijk. Oldebroek trekt dit traject.
Cluster WMO coördineert dit voor Elburg en formuleert reactie op regionaal
Advies. Dit wordt in de volgende vergadering besproken. Adeline is
contactpersoon.
Adviestraject Beschermd wonen: Trekker: Nunspeet.
Inhoudelijke reactie door cluster WMO. Oldebroek voegt paragraaf
Oldebroek toe. Wellicht ook optie voor Elburg?
Adeline en Frida wonen bijeenkomst 17 december 2019 bij.
9. Doelgroepenbeleid. Dit onderwerp valt onder de verantwoordelijkheid van
wethouder Klein. Relatie van visie doelgroepenbeleid met visie met sociaal
domein is overduidelijk. Staat nu ook in de uitvoeringsagenda voor het
eerste kwartaal. Daar wordt advisering van Adviesraad in verwacht.
10.Kwartaalrapportage Oldebroek: Is ons ter kennisname toegestuurd. Goede
manier om op deze wijze te communiceren over gevoerd beleid. Suggestie
aan gemeente Elburg om idee over te nemen.
11.Handreiking Participatiewet ( Movisie) t.k.g. aangenomen.
12.Rondvraag:
Ilonka geeft aan dat de dropbox ‘under construction’ is en het streven is
om 1 maart 2020 startklaar te zijn.
Jan zal begroting 2020 maken en de gemeente vragen naar jaaroverzicht
2019.
13.Afscheid van Marjan Holtrust, Renée Siderius en Dyantha Askamp, na 4
jaar lidmaatschap van de Adviesraad waarin zij volop hebben ingezet voor
de Elburgse samenleving. Onze hartelijke dank daarvoor!
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