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Verslag vergadering 10-06-2020. 

 

Aanwezig:  Frida Hengeveld (voorzitter), Jan van den Berg, Joop Rikkers (verslag), 

Adeline Stel,  Carina van der Weide, Ilonka Rietveld, en kandidaat-leden Greetje 

Oostveen en Gerry Fidder.  De vergadering vond plaats in de raadszaal.   

 

Afwezig:  Hanneke Meester en Bert van Apeldoorn 

 

1) Opening: 

We beginnen met een korte kennismakingsronde.  

Gerry en Greetje zitten nog in de “sollicitatieprocedure”. Ze kijken/doen een paar 

keer mee. Als we samen de klik hebben, volgt een voorstel aan het college.  

We zijn een adviesorgaan voor het College, niet voor de raad. Ons advies gaat wel 

mee naar de raadscommissie. De wethouder wordt geacht 2 keer per jaar met ons 

te overleggen.  

De laatste tijd heeft onder meer het doelgroepenbeleid onze aandacht gevraagd. 

Op dit moment speelt het thema: Grip op Jeugd / Sociaal Domein. We hebben er 

in ons advies voor gepleit om niet alleen te bezuinigen op het Sociaal Domein, 

maar ook op andere sectoren. Veel adviezen zijn overgenomen. 

 

2) Adviestrajecten:  

2A: Proces: Grip op jeugd/sociaal domein 

* Beeldvorming 15 juni: Jan zal deze vergadering bijwonen. Hij zal ons advies, 

zoals we dat uitgebracht hebben aan het college, nog eens benadrukken door 

vragen te beantwoorden of te verwijzen naar ons advies. Mogelijk ook drie 

aanvullende opmerkingen maken: 

- In het Raadsvoorstel staat uitbreiding van formatie. In ons advies staat dat we 

de nadruk leggen op werken vanuit de bedoeling en dat we vinden dat de 

systemen niet ingewikkelder moeten worden en leiden tot bureaucratisering. Een 

interne verschuiving van taken heeft in dat licht onze voorkeur boven uitbreiding 

van formatie. 

- De collectieve zorgverzekering vervalt, dat kan voor veel mensen heel nadelig 

zijn. Pas sinds januari 2018 ingesteld en een goede manier om op een gelijke 

manier mensen te steunen. 

- Een combinatie van diverse maatregelen kan voor veel mensen zo nadelig 

uitpakken dat ze onder een sociaal minimum komen. Er wordt gesteld dat wij 

ruimhartiger zijn dan in andere gemeentes. Los van het feit dat wij de vergelijking 

geen argument vinden, wijzen we erop dat in die andere gemeentes na drie jaar 

bijstand er een inkomenstoeslag gegeven wordt. Als voor deze bezuiniging 

gekozen wordt zijn wij van mening dat die toets en mogelijkheid voor toeslag er 

dan na drie jaar ook moet komen.  

 

Voor de nabije toekomst is het belangrijk in de gaten te houden wat er met de 

extra middelen van het rijk gebeurt die de overheid beschikbaar gaat stellen b.v. 
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Voor jeugdzorg. Die middelen kunnen dan voor jeugd gebruikt worden en de 

voorgenomen bezuinigingen op 18+ kunnen dan teruggedraaid worden. Niet voor 

niets is ooit tot het instellen van deze regelingen een keus gemaakt. Daarbij geldt 

dat de argumentatie om te prikkelen om aan het werk te gaan in deze Coronatijd 

achterhaald is: er zullen veel werklozen met recente arbeidservaring komen en de 

mensen die tot nu toe hiervan gebruik gemaakt hebben zullen nog moeilijk werk 

kunnen vinden.  

 

* Oordeelsvorming 22 juni.  

 

* Besluitvorming Raad 29 juni. 

 

2B: Amendement Doelgroepenbeleid: Arbeidsmigranten in het licht van Corona. 

We hebben in ons advies iets gezegd over de uitbuiting van arbeidsmigranten. De 

vraag is of het huisvestingsbeleid een mogelijkheid is om deze situatie te 

beïnvloeden. Emile Roemer komt binnenkort met een landelijk advies over deze 

materie. Wat betekent dit voor Elburg?  

De vraag nog een keer neerleggen bij college? Jan neemt dit mee in het ambtelijk 

overleg. 

 

2C: Adviestraject Woonvisie, het doelgroepenbeleid is daar een onderdeel van. 

Begin juli komt de officiële adviesaanvraag. 17 augustus uiterlijk indienen van het 

advies. Op 12 augustus 19.30u  zullen we het advies als Adviesraad bespreken 

met wie dan niet op vakantie is. Frida heeft de regie, Hanneke regelt ruimte in het 

gemeentehuis.  

 

3) Uitvoeringsagenda stand van zaken:  

De uitvoeringsagenda is niet in de adviesraad besproken i.v.m. corona. Wordt per 

cluster in het ambtelijk overleg besproken.  

Contacten zijn er met: 

Marieke de Vries: Participatie 

Rico Smit: Jeugd 

Gert Gerritsen: WMO 

 

4) Gemeentegids 2021: Ilonka heeft een voorzet gemaakt voor de gemeentegids 

2021. Wijzigingen doorgeven aan Ilonka. 

 

5) Planning 2e halfjaar ASDE: de vergaderdata voor 2020 staan vast: 9 september, 

14 oktober, 11 november, 9 december. 

Elk jaar combineren we een keer vergaderen met eten met elkaar. Frida/Hanneke 

komen met een voorstel.  

 

6) Rondvraag: 

Adeline: Het jaarlijkse cliënt tevredenheidsonderzoek WMO is op ons voorstel 

uitgebreid naar cliënten die geen WMO voorziening hebben gekregen. 

Aanvankelijk was de beoordeling van de bevindingen door de WMO afdeling vooral 

positief. Het cluster ziet een aantal mogelijkheden de dienstverlening te 

verbeteren. Dit is met Maaike besproken en zal in acties worden omgezet. Eén 

van de aandachtspunten is het onderwerp cliëntondersteuning.   

 

7) Sluiting 


