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Afwezig:

1. Opening
Henk van Goor, de tijdelijk voorzitter, heeft een ongelukje gehad en kan daardoor de
vergadering niet bijwonen. Els Klop vervangt hem.
2. Mededelingen
a. Protocol voor het schrijven en aanleveren van adviezen wordt verschoven naar de
vergadering van september.
b. Terugblik bijeenkomst van de burgemeester met jongeren over de impact van
Corona. Pira heeft deze bijeenkomst bijgewoond en hiervan een verslag gemaakt.
c. Terugblik bijeenkomst over prestatie indicatoren Wmo. Marga en Els hebben deze
bijeenkomst, die op initiatief van de gemeente werd georganiseerd, bijgewoond.
Aanwezigen: beleidsambtenaren, vertegenwoordigers van ROGplus, Wijkteam en
het Kenniscentrum. Het bedenken van indicatoren waardoor medewerkers richting
krijgen en het beleid wordt uitgevoerd, blijkt niet eenvoudig. Anders werken vraagt
een cultuuromslag van medewerkers in de uitvoering. Wordt vervolgd
d. Plan van aanpak “Werven nieuwe leden Adviesraad”. Sjoukje, Stefan, Thomas, en
Xandra hebben hierover gebrainstormd. Volgens hen zou de lijn moeten zijn:
Werven voor Adviesraad vanuit de deskundigenpool
Om nieuwe leden te werven kun je volgens het best persoonlijke netwerken
hiervoor gebruiken. Advertenties etc. hebben volgens de werkgroep minder impact.
Henri vraagt of nagedacht is over de doelgroep die we willen bereiken. De
Adviesraad moet een afspiegeling zijn van de samenleving, We hebben te weinig
mensen met een migratieachtergrond en te weinig jongeren). Hoe bereiken we die?
Sjoukje, stelt voor dit aan een deskundige voor te leggen
Frans brengt in dat de deskundigenpool alleen kan werken als je met werkgroepen
werkt, dan hou je de betrokkenheid levendig.
Marga voegt toe dat een nieuwe advertentie is geplaatst op Facebook van het
Vrijwilligerssteunpunt. Hierin wordt specifiek ingegaan op de doelgroep en het
“What’s in it for me” voor nieuwe leden. Goed om, voor het vervolg, naar deze tekst
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te kijken. De groep gaat na deze inbreng verder. Komt in september weer op de
agenda.
3. Ingekomen stukken
a. Verordeningen SOW
Betreft technische stukken, veelal wettelijke verplicht, doen we niet veel mee.
b. Startnotitie subsidiebeleid
Is een processtuk, in een later stadium wordt de Adviesraad hierin betrokken.
Onderwerpen liggen veelal op het terrein van de Sportraad en CRM. Wellicht een
keer gezamenlijk overleggen??
4. Verslag van de vergadering van 3 juni 2020
Plan van aanpak WMO. Laatste alinea moet zijn: Els en Marga nemen deel aan de
bijeenkomst over het vaststellen voor de uitvoering van het Wmo beleid.
Toevoegen: Stefan heeft zich aangemeld voor de training Adviezen Schrijven op 5
september 2020. Thomas informeert of er op deze datum nog plek is om ook deze
training te volgen.
4.b Vooradvies Handhaving Participatiewet reactie gemeente.
Het valt op dat op het laatste blad doelstellingen zijn toegevoegd. Iets waar de
Adviesraad zich hard voor heeft gemaakt. Er komt nog een definitief stuk.
Willen we er dan nog een keer naar kijken? Nee. De 2e versie is een duidelijke
verbetering t.o.v. de eerste versie. Namens de Adviesraad wordt gesteld dat de
Adviesraad tevreden is over de manier waarop is gereageerd en gewijzigd.
5. Concept Inwerkprogramma
Toevoegen bij Informatie: c. website, Sjoukje vraagt of ook stukken van de Koepel bij
informatie horen. Geantwoord wordt dat te veel papieren/digitale informatie
afschrikkend kan werken. Voor het inwerken zou het helpen als je weer met
werkgroepen/focusgroepen/aandachtsgebieden zou werken.
Toevoegen 1e gesprek met 1 of meerdere AS leden. Marga zal het geheel in het format
van de Adviesraad gieten.
6. Overleg Aandachtspunten/Adviezen 2020
Afgesproken wordt te gaan werken met 3 clusters, met voor iedere cluster
een trekker t.w.
a. Sociaal beleid: Trekker Xandra, deelnemers Stefan, Thomas en Pira
b. Jeugd en Jongeren: Trekker: Coby, deelnemers Henri, Thomas, Corinne?
(Coby belt Corinne)
c. WMO en Ouderen: Trekker Els, deelnemers Xandra, Coby en Marga, Diana,
Loura en Henri.
NB. Gekeken moet nog worden welke deskundigen waar kunnen/willen aansluiten.
(NB Wie doet dat?)
Sjoukje checkt verder nog welke onderdelen relevant zijn voor de Adviesraad en
wanneer hierover Advies moet worden gegeven,
7. Stand van zaken uitgebrachte adviezen
a. Reactie gemeente op Advies Ontwikkelagenda Ouderen. Goed om na de
vakantieperiode nog een keer met de beleidsambtenaar hierover te spreken.
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b. Uitvoeringsagenda Onderwijs. Verder geen opvolging.
8. Actualiteit
Verschillende ontwikkelingen en gebeurtenissen passeren de revue. Er zijn er geen
gebeurtenissen resp. ontwikkelingen, waar de Adviesraad op dit moment lokaal verder
in zou moeten duiken.
9. Wat verder ter tafelkomt/Rondvraag
Frans deelt mee dat hij met onmiddellijke ingang stopt als lid van de Adviesraad. Hij
heeft met plezier afgelopen periode deelgenomen aan de Adviesraad, maar vindt het nu
tijd voor anderen. Voor de Adviesraadleden komt dit onverwacht. Iedereen vindt het
erg jammer dat Frans weggaat. Hij had een actieve en zinvolle inbreng. Op een later
moment nemen we nog afscheid.
Sjoukje deelt mee 2 sprekers te hebben voor volgende vergaderingen:
a. Voorzitter van de Rekenkamercommissie
b. Coördinator van buurtgezinnen - het gaat om gezinnen die kinderen uit de buurt
opvangen
10. Sluiting
23 september eerstvolgende vergadering
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