Adviesraad Sociaal Domein Neder-

Betuwe
Verslag vergadering 13 januari 2020

Aanwezig: Edo Sprong, Erik Roelofsen, Rina Kuenen, Marja den Hartog, Willemien van der Meijden,
Wim van Olderen, Mecheline Doornebal, Anton Mauritz, Evert Oskam en Piet Barten
Afwezig met kennisgeving: Ina Koster
Gast: Wethouder Herma van Dijkhuizen

1. Opening door de voorzitter

19.45 uur vergadering wordt geopend
Edo heet wethouder Herma van Dijkhuizen welkom. Tevens is de gemeente-fotograaf
aanwezig. Zij zal een groepsfoto maken.
2. Wethouder Herma Dijkhuizen
De wethouder bedankt de voorzitter voor de uitnodiging. Zij is gelukkig over de transitie van
WMO raad naar Adviesraad Sociaal Domein en vindt het een moment om bij stil te staan.
Een naam met daarin verwerkt het Sociaal Domein dekt veel meer de lading van de naam.
Daar waar alles begon met adviesorgaan WMO, ziet de wethouder het werkterrein van de
raad alleen maar groter worden. Steeds meer onderwerpen komen naar de gemeente toe.
Wet inburgering, Wet GGZV, etc.
Omdat de wethouder het een speciaal moment vindt, biedt zij de ASD een heerlijke taart aan
als blijk van waardering. Zij wenst de Adviesraad Sociaal Domein van de gemeente heel veel
succes. Verder zegt zij het werk dat de ASD doet enorm te waarderen.
Na de toespraak van de wethouder wordt een groepsfoto gemaakt van de ASD. Daarna
wordt smakelijk van de taart gegeten! Hierna verlaat de wethouder de vergadering.
3. Vaststellen agenda
- Anton Mauritz zal bij Ton Meijering een duidelijke instructie vragen hoe in te loggen in
het nieuwe domein. Dit was verschillende leden nog niet gelukt.
4. Vaststellen notulen
- 1ste blad Mecheline veranderen in Willemien
Naar aanleiding van de actielijst:
- korte uitleg hoe beeldvormende avond is gegaan. Edo bedankt Anton voor zijn
aanwezigheid.

Adviesraad Sociaal Domein Neder-

Betuwe
-

-

Scheidend ASD lid Ina Koster is ziek en zal 14 januari worden bezocht door voorzitter
Edo Sprong om haar te bedanken. Hij zal haar de bloemen en het presentje uitreiken.
De raad wenst Ina heel veel sterkte.
Maarten van Roosmalen, senior beleidsadviseur, heeft nog geen terugkoppeling
gegeven aan Piet voor wat betreft contact met Corien Hoogendoorn van zorgcentrum
Anker. Piet benadert Maarten hierover.

5. Mededelingen van de voorzitter
- De voorgestelde sprekers door Maarten van Roosmalen zijn, in overleg, gevraagd
voor een later tijdstip. Er wordt afgesproken dat er per vergadering maximaal één
gastspreker komt.
- De verordening ASD en HH-reglement worden nog een keer rond gestuurd.
- HH-reglement is besproken en vastgesteld.
- Er zijn twee vacatures door vertrekkende leden Rina Kuenen en Ina Koster. De
commissie gaat een vacature-tekst opstellen. De vacature komt in het
Gemeentenieuws en op de site van de gemeente.
- Vastgesteld, voorlopig, vergaderschema 2020:
6 februari
9 april
6.
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Ingekomen stukken en mededelingen
De zaken met mw. Filius zijn afgehandeld
Ontwikkeling domeinnaam voor de mailadressen is afgehandeld
Nieuw logo wordt verder ontwikkeld door Anton
Vergaderdata worden op de site bekend gemaakt
Feedback van leden naar secretaris wordt positief ontvangen
De diverse vragen van Maarten, ter voorbereiding op de gemeenteraad, worden voor
kennisgeving aangenomen

7 en 8. Uitnodigingen en terugkoppelingen
- Netwerkbijeenkomst ‘Meer regie door technologie’. Mecheline is geweest. Het was
erg interessant! Zij is, halverwege de avond, afgehaakt vanwege kou in gebouw
- Verslag ‘Samen oud’. Zie verslag wat is rondgestuurd.
- Verslag ‘Netwerk bijeenkomst geriatrie’. Rina en Marja zijn geweest. Thema
eenzaamheid. Voor de gemeente is het thema een speerpunt. Er was een
verhalenvertelster die duidelijk maakte dat er vele vormen van eenzaamheid zijn.
Wordt vervolgd.
- Anton is geweest op de ‘Hannie van Leeuwen dag’. Toespraak door Jette
Bussemaker (zie verslag)
- Verslag Joke Stoffelen over wat betreft beschermd en zelfredzaamheid, is
rondgestuurd
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Stichting adviesraden heeft ongevraagd advies (10 oktober). Wat is het beleid van de
gemeente in deze problematiek. Bijvoorbeeld Evitaa. Dit punt komt op de agenda van
6 februari a.s.

9. Klankbord
Piet gaat Maarten van Roosmalen vragen welke belangrijke punten er voor ons als ASD op
de rol staan het komend half jaar.
- Hoe knellend is het “Utrechtmodel” voor de gemeente Neder-Betuwe.
10. Rondvraag
Erik: Herverkiezing Nathalie (december 2019) en Wim van Olderen (januari 2020). Volgende
vergadering formeel in stemming brengen. Dit om alles formeel te houden.
Verder geen vragen/opmerkingen
Afscheidswoord voor Rina Kuenen
Edo neemt het woord om Rina formeel te bedanken voor haar verdiensten in de WMO-raad.
Edo benoemt diverse activiteiten waar Rina bij betrokken is geweest de afgelopen jaren. Zo
is zij nog steeds ook ambtenaar van de burgerlijke stand. Edo spreekt zijn bewondering uit
voor de maatschappelijke betrokkenheid van Rina.
Rina neem kort het woord
Rina bedankt de leden van de raad voor de samenwerking. Enerzijds weet zij dat een
periode in een vertegenwoordigende raad eindig is, anderzijds vindt zij het jammer dat het al
voorbij is. Ze wenst de nieuwe ASD veel succes en wijsheid. Zij gaat met haar man veel
wandelen en fietsen.
Anton maakt foto’s, welke op de site worden geplaatst.
11. Sluiting
Edo verklaart de vergadering voor gesloten om 21.40 uur

