CONCEPT Verslag vergadering 11-11-2020.

Aanwezig: Frida Hengeveld ( voorzitter), Adeline Stel, Jan van den Berg, Ilonka Rietveld,
Greetje Oostveen, Gerry Fidder, Carina van der Weide, Bert van Apeldoorn,
Joop Rikkers (verslag)
Afwezig: Hanneke Meester
1) Opening: Deze vergadering vindt plaats via Teams.
2) Verslag 14-10-2020:
naar aanleiding van
 punt 5, laatste bolletje: Cluster WMO: de bespreking in het cluster WMO heeft geleid



tot het uitbrengen van een ongevraagd advies. Zie Dropbox.
Het thema huiselijk geweld blijft onze aandacht vragen.
Er is een digitaal overleg geweest over de stand van zaken en de ontwikkelingen in de
regio op het gebied van Maatschappelijke Opvang en beschermd wonen.
De bijeenkomst was bedoeld voor de doelgroep en voor leden van Adviesraden.
Frida heeft de bijeenkomst namens Elburg bijgewoond, Joop namens Oldebroek. De
ontwikkelingen zijn geschetst. Onzeker is de toekomst: een deel gaat vanuit de WMO
naar de WLZ. Onduidelijk is welke gevolgen dat zal hebben voor de uitvoerders. De
organisaties en de gemeenten op de Noordwest Veluwe werken goed samen.
Op 24-11-2020 is er een digitale bijeenkomst voor Adviesraden over hetzelfde
onderwerp. Adeline zal die bijwonen.

3) Adviestrajecten:
- Er is een ongevraagd advies uitgebracht met betrekking tot huiselijk geweld.
- Er is een advies uitgebracht over de Arbeidsmarkt regio.
Beide adviezen en de reactie op het 2e advies staan in Dropbox.
-Re-integratie verordening: ASDE heeft afgezien van adviesrecht. Bert sluit aan bij de
commissievergadering op 30 november.
- Lokaal Preventieakkoord Elburg : Bert sluit aan bij de digitale startbijeenkomst op 24
november.
4) Communicatie:
We spreken uitvoerig over communicatie. De kernvraag is: wat willen we met wie
communiceren en waarom. Dat brengt ons bij de vraag wat de rol van de Adviesraad
is op het gebied van communicatie tussen burgers, de lokale overheid en de door die
overheid gefinancierde hulpverlening. Hoe weten we wat er leeft onder de burgers
en hoe gaan we om met gebrekkige communicatie (in 2 richtingen) tussen gemeente
en burgers, tussen burgers en organisaties of tussen gemeentes en organisaties.
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Wat is onze rol daarin?
De Adviesraad is er om het college gevraagd en ongevraagd advies te geven.
Primair zijn de gemeente en de organisaties verantwoordelijk goed te communiceren
naar elkaar en naar de burgers toe. Als Adviesraad kunnen we punten ter verbetering
signaleren en die bij de gemeente of de organisaties benoemen. De beste weg
daarvoor is via het clusteroverleg met de ambtenaren. Daarnaast is contact met de
organisaties belangrijk om te signaleren wat er leeft.
Als Adviesraad zijn communicatiedoelen:
- bekendheid bij organisaties en burgers
- signaleren wat er speelt
- communicatie met de gemeente: het college over beleid en uitvoering, gevraagd of
ongevraagd.
Belangrijk daarvoor is duidelijk te hebben wie onze stakeholders zijn. Ilonka heeft een eerste
opzet gemaakt en mailt die nog een keer rond om aan te vullen.
We denken in het verlengde van bovenstaande na over onze inbreng in de Nieuwsbrief werk
en inkomen. Bert en Jan overleggen of ze daarvoor een inbreng leveren.
5) Voorbereiding vergadering 9 december:
Gesprek met de burgemeester:
- Stand van zaken burgerparticipatie. Algemene indruk: het proces stagneert, hoe komt dat?
Is hierin een trend te bespeuren: ontwikkelingen breed aankondigen, maar na verloop van
tijd wordt de burger niet meer gehoord.
6) Rooster van aftreden:
Alle leden die aan het eind van hun huidige periode zitten, stellen zich voor een volgende
periode weer beschikbaar. Waarvoor dank!
Frida maakt een nieuw rooster met als uitgangspunt dat periodes doorlopen tot einde
kalenderjaar.
7)) Rondvraag:
- Laaggeletterdheid is een speerpunt in het gemeentelijk beleid en wordt belangrijk in het
kader van participatie. Een item voor het clusteroverleg. Staat ook als het goed is in het
uitvoeringsplan. Dat staat in Dropbox.
- Als leden van de adviesraad hebben we een uitkering gekregen voor onze activiteiten in
2020. De vraag blijft of dit door de fiscus gezien wordt als een onbelaste
vrijwilligersvergoeding.
- Aandacht wordt gevraagd voor de langer termijn effecten van corona. Denk aan
toenemende faillissementen en de gevolgen daarvan, maar ook aan de beperking van de
sociale contacten voor veel kwetsbare mensen. Een onderwerp voor de volgende
vergadering en ook voor het cluster WMO.
- De website is aangepast.
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Actielijst n.a.v. de vergadering van 14 oktober / 11 november 2020
onderwerp
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Frida
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Frida,
Hanneke
Jan en Bert
Joop

voorbereiden
Agenda 14
oktober
Brief sturen voor
extra aandacht
en benoemen
uitgangspunten
Bespreken
Marieke en
Yvonne
Reactie /
zienswijze op
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regiowijziging
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