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Datum en tijd:   18 januari 2022  : 19.30 uur      

Locatie:   Zoom 

Aanwezig raad:   Chris van Tilborg, Wim Groeneveld, Jan Hammenga, Henk Riksen,  

    Margrietha van de Werfhorst, Janneke van de Berg 

Aanwezig gemeente:  Magda van Benthem 

Afwezig met kennisgeving: Liesbeth den Ouden, Elke van den Heuvel, Jeanet van Gelder,  

    Liesbeth Vos 

Notulen:   Ina Mol 

Volgende vergadering:  15 februari ‘22 

 

01. Opening & mededelingen 

Voorzitter Chris van Tilborg heet iedereen van harte welkom. Chris hoopt dat we vanuit de 

Heidag een nieuwe start kunnen maken in 2022. Er is heel wat te doen in 2022. 

 

02. Vaststelling agenda 

Thema “Bereiking achterban” bij punt 09. I.v.m. de absentie van enkele leden willen we wel 

een begin maken met dit belangrijke onderwerp, maar in de volgende vergadering zeker ook 

weer op de agenda zetten om hier een vervolg aan geven. 

 

03. Vaststelling verslag 07 december 2021 

Pagina 1: de opmerkingen van Jan zijn toegevoegd aan het verslag van 26 oktober.  

Pagina 2: Heerde in Hierden corrigeren → dit is gecorrigeerd in het verslag van 07-12-’21 en zal 

mee gestuurd worden met de bijlagen voor de volgende vergadering. 

Pagina 3: Punt 5 in het midden: Jan heeft er moeite mee hoe wij worden behandeld door de 

gemeente. Onbevredigend antwoord van de wethouder. Chris geeft aan: nu geen discussie! We 

komen er op terug! 

 

04. In- en uitgaande stukken 

De ontvangen uitnodiging voor het ‘Sport preventie- en sportakkoord 2022-2023 wordt door 

voorzitter nogmaals ónder de aandacht gebracht met het verzoek hier nogmaals naar te kijken 

en aan te geven wie beschikbaar is om dit evenement bij te wonen. 

 

Ook extra aandacht voor de trainingen van Grip. Margrietha geeft aan dat deze  de moeite 

waard zijn. 

 

T.a.v. de ontvangen ‘Evaluatie beleid sociaal domein 2019 – 2021” wordt voorgesteld om dit 

werkgroepsgewijs in de volgende vergaderingen te behandelen. Halverwege 2022 wordt aan 

ons een uitgebreid advies gevraagd over het beleid voor de komende jaren en dan is het goed 

te weten wat er in de afgelopen jaren op dit gebied gebeurd is. Allen vinden dit een goed 

voorstel. 

 

05. Actielijst Plenair 

Onafhankelijke cliëntondersteuning. Na een gesprek hierover van Chris en Henk met Dorina 

Wering is het wachten op een reactie, welke begin 2022 verwacht wordt.      

Vervolgafspraak over het uitgebrachte advies van Schuldhulpverlening ging gisteren heel 

vervelend, omdat de techniek ons in de steek liet. Wim en Chris hebben aan het einde nog een 

kort gesprek gehad met Liesbeth en Magda. Met Jan kon helaas geen verbinding worden 

gemaakt. De processen omtrent hulpschuldverlening moet nog naar gekeken worden met Jan, 

Wim en Rienk.  

 

Er moet nog gesprek komen met Liesbeth en Magda wat wederzijdse verwachtingen zijn. 

Samen met de gemeente de toekomst tegemoet gaan. De afspraken zullen worden gemaakt 

met DB, Liesbeth en Magda. 

Magda heeft dit vandaag neergelegd bij het bestuurssecretariaat. Van het verdere verloop 

wordt de vergadering op de hoogte gehouden. 

 

Er is een afspraak gemaakt voor 27 januari om de vragen voor te leggen aan het Sociaal Team 
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n.a.v. het Cliëntervaringsonderzoek. Deelnemers zijn Jan, Liesbeth, Chris en Henk. 

 

06. Adviezen 

Bekostiging leerlingenvervoer: Platform wordt hier voor opgericht in de regio. Magda heeft 

opgezocht hoeveel gezinnen hier gebruik van maken: 131 leerlingen (maart 2021). Chris vraagt 

de vergadering wie iemand in zijn netwerk kent die gebruik maakt van dit vervoer en mogelijk 

beschikbaar wil zijn voor dit platvorm.  

Via onze raad kunnen beschikbare personen zich aanmelden voor dit platvorm. 

 

De reactie op ons regio advies “Samen verder voor een gezond Noord-Veluwe 2022-2025” is 

ook ontvangen. Op het speciaal door ons toegevoegde punt over opname van de inclusie 

agenda is enigszins teleurstellend op gereageerd. De onderwerpen, hierin genoemd vindt men 

belangrijke onderwerpen, waar de gemeente vanuit andere wetten verantwoordelijk voor is en 

krijgen als zodanig de nodige aandacht. 

 

Op het advies ‘Visie Wonen, Welzijn en Zorg’ is ook een reactie gekomen. Wim merkt op dat 

ook bij dit advies een eerdere deelname in het proces onbegrip en vervelende reacties binnen 

de adviesraad kunnen worden voorkomen.  

Chris vraagt aan Magda of de adviesraad bij de invulling van het concept uitvoeringsplan een 

partner is, gezien de vele onderwerpen die binnen onze scope vallen. E.e.a. is wel afhankelijk 

van de beschikbaarstelling van €64 K, maar Magda zal de vraag stellen en komt hier op terug. 

 

Aangevraagd advies ‘Aanbesteding basismobiliteit’ wordt door Harderwijk getrokken. 21-01-22 

ontvangen wij het eerste concept. Liesbeth, Jan en Janneke behandelen het concept en geven 

hun op-, en aanmerkingen door aan Henk. Antwoord moet uiterlijk de 7e feb. verstuurd worden. 

 

Meedenken over Inclusiebeleid: Omdat dit niet opgepakt wordt in eerdere advisering is het 

voorstel om hiervoor een ongevraagd advies te maken. De adviesraad stemt hiermee in. 

 

07. Nieuws uit het DB 

De DB heeft 2 advertenties gemaakt: formele staat op de website en een laagdrempelige en 

uitdagende voor de kranten. Wat vinden wij ervan? Jan vraagt zich af waarom 2 advertenties. 

DB heeft er voor gekozen om vrijwilligers te triggeren met een laagdrempelige advertentie. 

Verschillende mensen, verschillende meningen. De laatste zin moet aangepast worden. Magda 

vindt enkele zinnen iets minder scherp kunnen en Magrietha is het hier wel mee eens. Allen 

wordt verzocht nog suggesties te mailen, waarna deze in de definitieve tekst verwerkt kunnen 

worden.  

 

Werkgroep invulling: Janneke was enigszins verbaasd dat zij vanuit participatie naar wonen en 

vervoer is verplaatst. In de december vergadering is hier uitgebreid over gesproken, maar toen 

was zij afwezig. Nadat het indelingsvoorstel opnieuw is toegelicht kan zij zich hier in vinden. 

Zolang beide vacatures niet ingevuld zijn wordt Janneke bij het adviseren ondersteund door 

andere adviesraadleden. Allen stemmen hiermee in.  

 

Vergaderdata 2022 worden met één wijziging vastgesteld t.w. 21 juni wordt 28 juni. Magda en 

Liesbeth Vos zullen met de verhoogde frequentie van éénmaal per maand niet alle 

vergaderingen meer bij kunnen wonen.  

 

Het Inclusiepamflet wordt op voorstel DB naar de politieke partijen toegestuurd. Het is specifiek 

een folder om mee te nemen tijdens de tijd rond gemeenteraadsverkiezingen. Allen zijn het 

hiermee eens.  

 

Verder willen we aandacht voor het faciliteren van het stemmen zelf. Ook hier inclusie, zodat 

ieder in zijn buurt kan stemmen en dat het duidelijk is wat wel en niet is toegestaan. 

Voorbereidingen zijn al in volle gang en suggesties ter verbetering daarom graag naar Henk 

mailen, zodat hij deze via Magda bij de voorbereidingscommissie neer kan leggen. Margrietha 

probeert te achterhalen welke opmerkingen ter verbetering 4 jaar geleden door de adviesraad 

zijn gemaakt. 
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Onze website wordt momenteel geüpdate. Oud leden zijn verwijderd, actuele vacatures 

geplaatst en adviezen, notulen van de laatste jaren etc. moeten nog worden aangevuld. Ook 

wordt gedacht aan een iets moderner design.  

Cloud service moet nog bij enkelen worden ingesteld op hun computer. Indien hierbij 

problemen worden ondervonden dan graag even telefonisch contact met Henk opnemen.   

 

08. Nieuws uit de werkgroepen 

Opgroeien en opvoeden  (Elke, Jeannet, vac.) 

Geen bijzonderheden 

Participeren   (Wim, Margrietha) 

Geen bijzonderheden 

Opvangen   (Liesbeth, Jan) 

Geen bijzonderheden 

Wonen en vervoer  (Janneke, 2x vac.) 

Geen bijzonderheden 

 

09. Commissie- en raadsvergaderingen 

Voorzitter Chris staat nog even stil bij agenda’s van raadscommissies waarin de inmiddels voor 

ons bekende thema’s behandeld worden i.v.m. onze adviezen. Het is interessant om in te 

schakelen en mee te luisteren.  

Een dringend verzoek om de gegeven reacties op onze adviezen z.s.m. aan de adviesraad te 

sturen. Vaak ontvangen de raadscommissies deze eerder terwijl wij de geadresseerde zijn.  

Eventueel gelijktijdig met het versturen aan de raadscommissies.  

Magda neemt dit op met haar collega’s. 

 

10. Thema “Bereiking achterban” 

In een kort rondje vertelt een ieder zijn/haar expertise en hoe het eigen netwerk eruit ziet. In 

de volgende vergadering komen wij hierop terug en hopen met de complete groep hier over in 

gesprek te gaan. We kunnen van elkaars expertise en netwerk gebruik maken. 

 

11. Rondvraag 

Janneke vond het vervelend dat ze het in de stukken moet lezen dat ze in een andere 

werkgroep is gezet. Ze kan hier wel mee instemmen, waarbij ze met wonen zeker een klik 

heeft.  

Jan: omgevingswet. Wanneer moet deze gereed zijn voor de gemeente. Magda weet dat het 

wordt uitgesteld maar weet de exacte datum niet.  

 

12. Sluiting 

 


