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                                       Inleiding 

 

 

Voor de gemeentelijke politiek was 2018 een verkiezingsjaar met als gevolg een nieuwe 

gemeenteraad  en een nieuw College. Voor de Adviesraad –BSMR betekende dit jaar op de eerste 

plaats een heroriëntatie op de door de gemeente ingestelde “Verordening Brede Sociaal 

Maatschappelijke Raad”.  

 

Samen is besloten “de Stichting Beheer en Verantwoording Budgetbeheer” op te heffen en de  

organisatorische en administratieve inbedding binnen het gemeentelijk apparaat  te organiseren. 

Hierdoor komt de werkwijze van de adviesraad  beter tot zijn recht. 

 

Tegelijk hebben we gemeend er goed aan te doen om de aantrekkelijkheid voor betrokkenen  en 

bewoners van Doesburg te vergroten door iets te doen aan de beeldvorming. Zo hebben we een 

nieuwe website en andere naamgeving doorgevoerd.   

 

In het voorliggend jaarverslag geven wij aan dat de raad in 2018 veel  heeft geïnvesteerd in de eigen 

rol, kennis en kunde teneinde haar verantwoordelijkheid ook in de toekomst te kunnen waarmaken.  

 

 

 

GBN. Wolters 

Voorzitter Adviesraad 

 

 

Doesburg,  27 mei 2019 
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1. ADVIESFUNCTIE 

 

1.1  Vergaderingen 

De adviesraad vergadert in principe steeds op de eerste maandag van de maand.  

In 2018 hebben we 11 keer vergaderd, waarvan 9 keer regulier en  2 keer een ingelaste vergadering. 

 

 

1.2         Burgerparticipatie,  pre-advies 

- Op aangeven van de beleidsambtenaar van de gemeente Doesburg zijn we in aanraking 

gekomen met het onderwerp  burgerparticipatie. We hebben contact gezocht met de 

betreffende ambtenaar in Zeewolde, die hierover een studie had geschreven. We waren  

geïnteresseerd in het onderzoek dat daar is gedaan. Het onderwerp is ondertussen met 

zorgbelang opgenomen- 

 

 

1.3         Adviezen: 

- Regionaal Adviesorgaan Doelgroepenverkeer  (RAD) 

Uit verschillende vervoersenquêtes kwam o.a. ontevredenheid over de klachtenafhandeling 

bij AVAN naar voren.  

- Armoedebeleid:  hierbij is een vaste afgevaardigde van de Adviesraad aanwezig. Andere 

belangstellenden van de Raad kunnen na aanmelding tijdens de bijeenkomsten  aansluiten. 

Er is een goede, uitgebreide samenwerking met organisaties en instellingen die op welke 

wijze dan ook, hulp bieden aan kinderen, gezinnen en inwoners die met dit onderwerp te 

maken hebben.  

- Reactie op de Woonvisie 2017 – 2022 

- Afvalscheiding.  

In de binnenstad staan 20 ondergrondse afvalbakken, binnen 100 meter bereik van de 

bewoners. In Beinum staan er echter maar vier, waarvoor mensen 500 meter moeten 

afleggen. Dit is te ver voor veel ouderen en gehandicapten, zeker in de winter.  

- IJsselkade. Daar was sprake van een flink aantal incidenten m.b.t. de aanrijtijd en 

bereikbaarheid van met name de woningen op de IJsselkade. Een kleine werkgroep bezig 

geweest om de toegankelijkheid en een snelle bereikbaarheid van ambulances op de 

IJsselkade te waarborgen.  

- De Protestantse Gemeente te Angerlo – Doesburg vraagt de Adviesraad Sociaal beleid het 

College van Burgemeester en Wethouders in Doesburg zo spoedig mogelijk te verzoeken zich 

via de haar geëigende kanalen nadrukkelijk uit te spreken resp. stelling te nemen tegen het 

voornemen van de regering over te gaan tot het invoeren van loondispensatie voor mensen 

met een handicap en zich in te spannen alles in het werk te stellen de gevolgen voor de 

doelgroep zo veel mogelijk te beperken c.q. te verzachten wanneer het regeerakkoord op dit 

terrein onverhoopt toch wordt uitgevoerd. De Adviesraad heeft hierin geen stappen meer 

ondernomen, nadat bleek dat de gemeente hierin zelf al een brief naar Den Haag had 

verzonden.  
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- Rolstoelen. Goed om na te gaan of de rolstoelen die verstrekt worden voldoen aan de 

richtlijn ISO 7176-19. De code Veilig Vervoer Rolstoelen is aangescherpt maar kent een 

overgangstermijn. 

Vanaf juli 2019 moeten rolstoelen waarin mensen tijdens het vervoer blijven zitten, omdat ze 
de overstap naar een voertuigstoel niet kunnen maken, voldoen aan de ISO norm 7176-19. 
Het is wenselijk om bij de verstrekking van rolstoelen daar nu alvast rekening mee te houden. 
En het daarmee onder de aandacht van het Sociaal Team en de hulpmiddelenleverancier te 
brengen.  

- Advies uit eigen koker: Een aanpassing aanbevolen t.a.v. de juridische grondslag van de 

BSMR. Dit n.a.v. van het jaarverslag 2017.  

- Van Grotenhuys.   

Bewoners en de gebruikers uit de buurt hebben  een brief gehad van Cambio waarin wordt 

aangekondigd dat er in het weekend geen maaltijden in het restaurant meer verzorgd 

kunnen worden.  De Adviesraad heeft een ongevraagd advies gegeven waarin aandacht werd 

gevraagd  om te kijken naar het belang van goede en gezonde maaltijden voor ouderen, met 

vooral aandacht voor het sociale contact wat er is tijdens de maaltijden. Dit laatste met het 

oog op eenzaamheid. 

 

1.4  Publieksavond -  de Omgevingswet.  

 

De adviesraad heeft een publieke avond georganiseerd over Omgevingswet en VN Verdrag voor 

rechten van mensen met een beperking. Voor deze bijeenkomst was als spreker uitgenodigd dhr. O. 

van Dijk, burgemeester van Oude IJsselstreek. Hij stond aan de basis van het aannemen van VN 

Verdrag Handicap ten tijde van zijn lidmaatschap in de Tweede Kamer. Dhr. Van Dijk is 

rolstoelafhankelijk (ervaringsdeskundige) en heeft aan de hand van praktijkvoorbeelden duidelijk 

gemaakt hoe belangrijk het is met alle inwoners van de stad rekening te houden om zo te komen tot 

een inclusieve samenleving. De gemeente Oude IJsselstreek is een van de 25 koplopende gemeenten 

in Nederland en heeft dus een voorbeeldfunctie.  

 

1.5    Deskundigheidondersteuning 

 

Zorgbelang en professionele ondersteuning lokale  adviesorganen. 

De ondersteuning van  lokale adviesorganen wordt vanaf 2018 niet meer op landelijk niveau (vanuit 

VWS) gefinancierd. De afgelopen jaren is het beleidsterrein van de lokale adviesorganen uitgebreid 

tot het gehele (in enkele gemeenten gedeeltelijke) sociale domein. De naam Wmo-raad past steeds 

minder goed bij het omvangrijke sociale domein. Verschillende raden zijn inmiddels omgevormd tot 

Adviesraad Sociaal Domein of Adviesraad Sociaal Beleid. 

Zorgbelang voorziet onder de lokale adviesorganen in haar werkgebied in een vorm van begeleiding. 

 De behoefte aan ontmoeting en kruisbestuiving in de regio; hoe wordt inhoudelijk en in de 

samenwerking met lokale en regionale partners vorm gegeven aan het brede sociale domein, 

zijnde de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de Jeugdwet, de Participatiewet, de Wet 

Passend Onderwijs.  Wat speelt in de andere gemeenten, hoe komt de advisering tot stand, 

wat is eventueel belangrijk om af te stemmen. 

 Kennis en informatie deling en overdracht over (landelijke) ontwikkelingen en onderliggende 

thema’s. 
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- Jeugdhulp. 

In 2018 is het beleidsdomein Jeugdhulp in Gelderland aan de orde geweest voor adviesraden sociaal 

domein. Het betreft informatie uitwisseling  van in totaal 20 leden vanuit 6 adviesorganen uit Duiven, 

Westervoort, Zevenaar, Doesburg, Ede en Wageningen.  

 

2.          Samenstelling van de adviesraad: 

 

In 2018 hebben we van  3 leden  afscheid genomen en hebben we 2 nieuwe leden mogen ontvangen. 

Omdat we geanticipeerd hebben op deze ontwikkeling zitten we momenteel weer op stekte: 7 leden. 

De Huidige samenstelling bestaat uit: 

-  G. Wolters (Voorzitter) 

-  J. Vree (secretaris) 

-  T. Mintjes Heufkens (waarnemend voorzitter) 

-  E. Bok 

-  R. Gossink 

-  H. Dijkstra 

-  J. Luykx 

 

3. Netwerk 

 

3.1  Binnen de gemeente Doesburg 

 

- Beleidsagenda, Sociale kaart en website  

-In 2018 heeft de adviesraad voor haar activiteiten een beleidsagenda met de gemeente afgestemd. 

Dit verhoogt te voorspelbaarheid en komt de planning ten goede. 

-Tegelijk hebben we de groepen in kaart gebracht die op enigerlei wijze met het gemeentelijk beleid 

te maken hebben of krijgen. Dit is tevens van belang voor onze eigen raadpleging met deze groepen. 

-Ter wille van de communicatie hebben we op de site van de gemeente een nieuwe website in het 

leven geroepen. Dit vraagt nog wel zorg en aandacht, maar is zeker speerpunt voor het komende 

jaar. 

 

-Verkiezingsdebat in  het  Grotenhuys 

De ouderenbonden van Doesburg, t.w. KBO , PCOB en SVD e.o. hebben het initiatief genomen om ter 

informatie aan hun achterban en andere belangstellenden een verkiezingsdebat te organiseren. Voor 

dit debat is  van iedere politieke partij de lijsttrekker uitgenodigd.  Op 9 maart vond  een debat van 

Doesburgse politieke partijen plaats. Drie leden van de raad zijn daar gewest.  

-Een lid van de adviesraad  zit op verzoek van de beleidsambtenaar van het gemeentelijk 

armoedebeleid in het Algemeen Bestuur van de Stichting Urgente Noden (SUN), die mensen helpt in 

geval van acute nood en (financiële) tegenslag. Uit ervaring blijkt dat de ambtelijke 

afwikkelingsprocedure in veel noodgevallen te lang duurt, vandaar dat velen op deze manier 

effectiever geholpen kunnen worden. 

 

3.2  Buiten de gemeente Doesburg 

-We volgen actief de lokale alliantie: veilig ouder worden regio Arnhem.  
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Het project “Ouderen in veilige handen” betreft  Ouderenmishandeling in Nederland. Het is een 

maatschappelijk probleem dat vaak onzichtbaar en moeilijk bespreekbaar is. Met het actieplan 

'Ouderen in veilige handen' wil het ministerie van VWS ouderenmishandeling voorkomen en 

stoppen. Het actieplan heeft vijf pijlers. Deze richten zich op gemeentelijk beleid en initiatieven van 

zorg- en welzijnsorganisaties, mantelzorg- en vrijwilligersorganisaties, banken, notarissen, politie en 

het Openbaar Ministerie. Het actieplan 'Ouderen in veilige handen' loopt in 2018 af.  

Moviera wordt  daarna contactpersoon voor mensen die vragen hebben aan de lokale alliantie “Veilig 

Thuis”. Zij  is contactpersoon voor casussen, advies en meldingen.  

 

Beschermd Thuis 2018 – 2022 in Centraal Gelderland 

Tegelijk start in de beleidsvoorbereiding en het opstellen van een regioplan Beschermd Thuis 2018 – 

2022 in Centraal Gelderland.  Gemeenten bereiden zich voor op wettelijke veranderingen op het 

gebied van Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang. Deze staat de komende jaren op stapel. 

Vanuit de visie van de commissie Dannenberg is landelijk besloten om de verantwoordelijkheden 

(Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang) toe te delen aan iedere gemeente. Nu is dat nog de 

centrumgemeente Arnhem. Dit gaat veranderen. 

  

De gezamenlijk gemeenten Zevenaar, Doesburg, Overbetuwe, Duiven, Westervoort, Rozendaal, 

Rijnwaarden, Lingewaard, Renkum, Rheden en Arnhem, bereiden zich voor op hun taak. De 

verwachting is dat deze in 2022 een feit wordt. 

 

-Eenzaamheid. 

Een lid van de adviesraad heeft op 1 oktober een bijeenkomst over eenzaamheid van Caleidoz in 

Babberich bezocht. Dit is ook een aandachtspunt voor de gemeente Doesburg wat betreft het in kaart 

brengen van het onderwerp en hoe daar beleid op te formuleren.   

-WMO-adviesraden 

Twee leden van de adviesraad hebben op 20 september een bijeenkomst van Zorgbelang over/ voor 

WMO-adviesraden bezocht.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


