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1. Opening, vaststelling agenda en mededelingen
Jo Kern opent de vergadering en heet iedereen welkom. Speciaal woord van welkom aan Paul de
Graauw, die vandaag voor het laatst aanwezig is als wethouder en aan Nancy Pohlen, de nieuwe
secretaris van de adviesraad. Vanwege haar drukke werkzaamheden bij de Ruilwinkel zal Nancy
het secretariaat niet per 1 maart a.s. overnemen maar iets later c.q. in goed overleg met Alf
Schösser.
Danielle Willems zal later tijdens de vergadering bij het agendapunt terugkoppeling vanuit de
sector Maatschappij online het een en ander terugkoppelen en toelichten.
2. Verslag 7 december 2021
Marjo Reuter heeft tijdens de laatste vergadering een vraag gesteld over het nieuwe contract van
Welzorg c.q. kan er nu hulp geboden worden bij ongelukken met een scootmobiel in het
buitenland? Ze heeft hier ambtelijk geen antwoord op gekregen en ziet dit ook niet terug in het
verslag.
Echter in de tussentijd is duidelijk geworden dat in het nieuwe contract is opgenomen dat er
inderdaad, bij pech tot 30km over de grens, hulp geboden wordt door Welzorg.
Paul de Graauw bevestigd dat het keuzemenu voor wat betreft de Mantelzorgwaardering
definitief is en dat Envida inderdaad de dagbesteding gaat doen c.q. dit overneemt van
Sevagram.
Jo Kern vraagt na of de Informatie over de Participatiewet in het voorjaar 2022 kan plaatsvinden
en/of deze nu gepland kan worden. Dit agendapunt stond in 2021 al geagendeerd is nu
doorgeschoven naar 2022.
Het verslag wordt verder, met dank aan de notulist, zonder op- of aanmerkingen vastgesteld.
3. Beleidsplan integrale schuldhulpverlening 2022-2025
Het beleidsplan is reeds door de raadscommissie akkoord bevonden en ligt nu voor
besluitvorming in de gemeenteraad op 14 februari 2022.
De opmerkingen/reacties van de adviesraad zijn hierin deels meegenomen c.q. verwerkt.

Echter de reactie van Piet Meesters (in tweede instantie) geeft aanleiding om nog eens kritisch te
kijken naar dit beleidsplan en wellicht een aanvullende reactie hierover te sturen richting college
van B&W.
Deze is dan met name bedoeld om een aantal zaken mee te nemen in de geplande analyse over
ca. een half jaar en/of deze te verwerken in het geplande Uitvoeringsprogramma (gekoppeld aan
het beleidsplan).
Bijvoorbeeld de verdieping met betrekking tot genoemde cijfers in het beleidsplan en lokaal
vergelijkingen maken tussen kernen/dorpen maar ook het beter differentiëren van de doelgroep
25-65 jaar. Tenslotte ook duidelijker omschrijven wat fraude is, wat verstaan we hieronder en hoe
pak je fraude aan?
Het signaal vanuit de adviesraad is, welke grenzen hanteren we als het gaat om het aanreiken
van mogelijkheden/faciliteiten/financiële middelen aan mensen in ‘armoede’ ten opzichte van de
werkende mensen die net boven het minimum zitten.
Duidelijk is in ieder geval hoe beter je vroeg signaleert (preventie) en doorvraagt hoe minder
hulpverlening wellicht geboden dient te worden.
Kortom, kijk eens langs deze lat en naar de genoemde items, als de analyse gedaan wordt.
Jo en Alf bereiden een reactie voor die naar het college verstuurd wordt.
4. Verslag bijeenkomst Vera Simons
Een werkgroep bestaande uit Emmy Bakker, Piet Meesters en Jo Kern hebben een gesprek
gevoerd met Vera Simons over genderdysforie en genderdiversiteit
Dit naar aanleiding van de toelichting van Vera op 7 december jl. waarna de adviesraad graag
een eerste stap wilde zetten om te proberen praktische invulling te geven aan informatie hierover
(samen met Vera).
Deze informatie en het verslag van het gesprek met Vera is akkoord, echter zonder de naam van
haar onder de tekst.
Een en ander zou nu gepubliceerd kunnen worden en heeft de adviesraad hiermee hun rol vervuld.
5. Terugkoppeling vanuit de sector Maatschappij
Danielle Willems sluit digitaal aan en geeft aan dat het concept plan Zicht op Thuis 2021-2024
door het college is vastgesteld en nu voor advies naar de adviesraad sociaal domein verstuurd is.
Het advies dient uiterlijk 25 maart door de adviesraad te worden ingediend.
Het concept plan Zicht op Thuis dient als beleidskader voor de regionale samenwerking inzake
Beschermd Wonen vanaf 2022.
De 1e reactie van de adviesraad is dat het gaat om een ambtelijk stuk en dat er een ambtelijk
proces geschetst wordt voor de hulpverleners. Waar vind de dialoog plaats met de mensen waar
het over gaat? Hoe maak je de slag naar de leefwereld?
Naar aanleiding van de reactie c.q. het advies van de adviesraad is Danielle graag bereid om op
5 april tijdens de eerstvolgende vergadering van de adviesraad een nadere toelichting te geven.
Daarnaast volgt er op 5 april een terugkoppeling/toelichting over de cliëntervaringsonderzoeken
Wmo en Jeugd die nog voor advies aan de adviesraad moeten worden voorgelegd.
6. Terugkoppeling vanuit de achterban
Er is geen terugkoppeling vanuit de achterban.
7. Terugkoppeling vanuit de regio
Er is geen terugkoppeling vanuit de regio.
8. PR adviesraad
Genderproblematiek (genderdysforie en genderdiversiteit).

Jo Kern maakt de opmerking over PR dat, als de gemeente iets publiceert in het algemeen, dan is
het zeer wenselijk dat de adviesraad genoemd wordt als ze daarin betrokken zijn geweest c.q. er
advies is gegeven door de adviesraad.
9. Rondvraag en sluiting
Jo Kern: bedankt wethouder Paul de Graauw voor de goede en regelmatige terugkoppeling vanuit
het college, dit wordt zeer gewaardeerd door de adviesraad.
Paul de Graauw: kondigt aan dat er een Uitvoeringsplan Armoede in de maak is.
Marjo Reuter: heeft vernomen dat de gemeente een WA-verzekering heeft afgesloten voor
scootmobiels en rolstoelen; de vraag is, stel er gebeurt een ongeluk/calamiteit met
scootmobiel/rolstoel, wie betaalt dan wat c.q. welke kosten?
Emmy Bakker: vraagt of er nog nieuwe leden voor de adviesraad benaderd zijn en/of kandidaten
bekend zijn?
Peter Moors zal via LinkedIn polsen of er mensen geïnteresseerd zijn.
Emmy Bakker: vraagt naar de inlog voor de leden van de adviesraad voor het afgeschermde deel
van de website Koepel Adviesraden Sociaal Domein.
Alf Schösser vraagt dit na en koppelt dit terug naar de leden van de adviesraad.
Nancy Pohlen vraagt om een voorstelrondje van de leden van de adviesraad aangezien zij (nog)
niet iedereen kent. Dit wordt dan ook meteen gedaan.
Verder wordt er geen gebruik gemaakt van de rondvraag.
Hierna sluit de voorzitter, met dank voor een ieders inbreng, de vergadering.
Het eerstvolgende overleg van de adviesraad is op dinsdag 5 april 2022 om 19.00 uur.
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