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Verslag van de Sociaaldomeinraad van 14 december 2022 
 

Locatie : Gemeentehuis  

Tijd : 15.00 – 17.00 

Aanwezig : Jan van Wezel, Harry Berg, Petra Kuhl, Erika van Dijkhuizen, 
Ane de Vos en Angela van de Bunt 
 
Vanuit de gemeente: Hanneke v.d. Bunt   
 

Afwezig met kennisgeving : Zeger de Haan, Gerard Koorevaar, Maaike Tams 

 
 

1. Welkom  
Iedereen wordt welkom geheten door Petra Kuhl, plaatsvervangend voorzitter.  

 
2. Verslag 19 oktober 2022 

Verslag wordt zonder wijzigingen vastgesteld. 
 

3. Basismobiliteit WMO 
De SDR heeft stukken ontvangen over de beheersmaatregelen voor de Valleihopper - WMO 
basismobiliteit. De SDR is gevraagd om een formeel advies over deze beheersmaatregelen uit te 
brengen.  
Maaike, Erika en Ane hebben een gesprek gehad met de betrokken ambtenaar om zich te laten 
informeren over deze maatregelen. Binnen de regio is gekeken naar maatregelen om de 
vervoersvoorziening toekomstbestendig te maken. Er zijn een aantal beheersmaatregelen 
voorgesteld.  
Maaike, Erika en Ane zullen een advies opstellen voor 9 januari.  Vanuit de SDR wordt meegegeven 
dat er binnen Nijkerk vrijwilligersvervoer aanwezig is. Deze vorm van vervoer meer aandacht geven 
kan mogelijk leiden tot minder gebruik van WMO-vervoer.   
 
Binnen de regio (8 gemeente) wordt nu advies gevraagd aan de adviesraden Sociaal Domein. De 
adviezen van deze raden worden betrokken bij de verdere uitwerking van de maatregelen. Hierna 
wordt het bestuurlijke traject ingegaan. Mogelijk dat de vaststelling van de beheersmaatregelen leidt 
tot een aanpassing van de WMO-verordening. De WMO-verordening zal dan opnieuw worden 
voorgelegd aan de SDR voor een formeel advies.  
 

4. Seniorenbeurs 
Op 3 maart 2023 van 10.00 tot 16.00 is de Seniorenbeurs. Besloten wordt een statafel bij de 
gemeentelijke stand te gebruiken. Tijdens deze dag zullen Maaike, Ane, Petra en mogelijke Angela 
aanwezig zijn. Er is een eerste opzet voor een flyer gemaakt voor de Seniorenbeurs. Deze flyer wordt 
iets aangepast zodat deze voor meerdere momenten kan worden gebruikt. Hanneke vraagt een 
offerte voor vormgever en een proefdruk op.  
 

5. Wachtlijsten huishoudelijke hulp 
Nav een artikel over de wachtlijsten huishoudelijk hulp wordt het onderwerp oriënterend besproken. 
Het onderwerp wachtlijsten is al vaker besproken. Wachtlijsten bij de Sociale teams, binnen de 
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jeugdzorg en nu ook binnen de huishoudelijke hulp. De leden geven aan zich zorgen te maken over 
de ontstane wachtlijsten.  Besloten wordt een brief op te stellen voor het college waarin zij hun 
zorgen uitte over de ontstane wachtlijsten binnen zorg en welzijn. Petra maakt hiervoor een eerste 
opzet.  
 

6. Disc training 
Op 22 februari 2023 van 13:30 tot 16:30 staat de Disc training ingepland. Deze zal plaatsvinden op 
het gemeentehuis. De Disc boekjes worden uitgereikt. Ter voorbereiding van de training moet ieder 
de opdrachten van blz. 7 en 8 maken en de grafieken op bladzijde 10.  Uiterlijk 22 januari 2022 
ontvangt de trainer een scan van bladzijde 10 en bladzijde 36.  
 

7. Terugkoppeling overleg manager SD 
Het verslag van het gesprek wordt toegevoegd als bijlage aan dit verslag.  
 

8. Inbreng clusters 
Cluster WMO:  

Harry geeft aan verschillende afspraken gehad te hebben rond het onderwerp wonen. 
Onderwerpen als verdeling sociale huurwoningen, doorstroming ouderen naar andere 
woning, starterswoningen (koop), huurdersproblemen, tijdelijke woonunits en de 
ontwikkelingen rond St Jozef. Uit al deze gesprekken blijkt dat de woningmarkt onder druk 
staat en hier grote uitdagingen liggen. Vanuit de gemeente wordt de visie wonen – welzijn -
zorg ontwikkeld.  De SDR is aangehaakt bij dit proces en wordt uitgenodigd voor diverse 
bijeenkomsten om mee te denken.  

Cluster Jeugd: 
Over jeugd/ jeugdzorg geen terugkoppeling. Wel het signaal dat de regeling Meedoen vanuit 
de gemeente door bewindvoerders wordt ingezet om schulden af te lossen en niet waar de 
regeling voor bedoeld is namelijk het kunnen meedoen in de maatschappij. De gemeente is 
hiervan op de hoogte en informeert waar zij kunnen.  

Cluster werk en inkomen: 
Cluster heeft geen terugkoppeling. Wel de wens om tijdens een vergadering te worden 
geïnformeerd over hoe de gemeente Nijkerk de Participatiewet vormgeeft. Hanneke nodigt 
de betrokken beleidsadviseur uit voor een volgende vergadering.  

 
9. Ingekomen stukken 

Geen ingekomen stukken 
 

10. Mededelingen en sluiting 
Harry: 

Harry geeft aan zijn lidmaatschap van de SDR per 1 januari 2023 neer te leggen.  De 
combinatie van zich volledig in willen zetten en andere bezigheden zijn niet langer te 
combineren. Harry wordt door de voorzitter bedankt voor zijn inzet en toewijding met name 
op het thema’s wonen en Sociale teams.  

Met het uitreiken van een kleine kerstattentie en het wensen van goede feestdagen wordt de 
vergadering afgesloten.  
 
 
 
 
 


