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Verslag van de Sociaaldomeinraad van 19 oktober 2022 
 

Locatie : Gemeentehuis  

Tijd : 15.00 – 17.00 

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

Afwezig met kennisgeving : Zeger de Haan 

 
 

1. Welkom  
Iedereen wordt welkom geheten door Petra Kuhl, plaatsvervangend voorzitter. In het bijzonder de 
drie nieuwe leden; Erika van Dijkhuizen, Maaike Tams en Angela van de Bunt.  

 
2. Beleid Sociaal Team  

Aan de hand van een presentatie wordt de Sociaaldomeinraad geïnformeerd over de voorgenomen 
deskresearch naar het beleid rond het Sociaal Team. De presentatie wordt gegeven door 
beleidsadviseurs Vinita Simons, Veerle Scherders en beleidsondersteuner Sylvia Pastoor. De 
presentatie wordt aan het verslag toegevoegd. 
Met deze presentatie wordt de SDR meegenomen in het denkproces. Zodat, wanneer het tot 
plannen gaat leiden de SDR al is geïnformeerd over het proces en de eerste stappen. In april zal de 
SDR geïnformeerd worden over de uitkomsten van de deskresearch Sociaal Team.  
Nav de presentatie wordt de vraag gesteld of er ook een meldpunt binnen het Sociale Team is waar 
inwoners zorgen kunnen melden? Deze vraag wordt beantwoord door Annelies Kooiman die voor de 
volgende presentatie aansluit. Er zijn verschillende organisaties die mee kunnen denken als er zorgen 
zijn in de buurt.  

 
3. Jeugdlink 

Annelies Kooiman geeft een presentatie over het project Jeugdlink. Landelijk is er veel aandacht voor 
jeugdzorg en jeugdbescherming.  Het leek Annelies goed om de SDR te informeren hoe lokaal de 
jeugdbescherming is vormgegeven. De presentatie wordt toegevoegd aan het verslag. De SDR zal 2 
keer per jaar worden geïnformeerd over de voortgang van dit project.   
 

4. Verslag 7 september 2022 
Verslag wordt vastgesteld 
 

5. Inbreng clusters 
Cluster volwassenen: 

De beleidsregels toezicht en handhaving zijn met enige vertraging ontvangen door het cluster 
Volwassenen. De SDR heeft de afgelopen periode verschillende keren gesproken met de 
betrokken beleidsadviseur over deze beleidsregels. De opmerkingen en aandachtspunten uit deze 
gesprekken zijn veelal verwerkt in de definitieve beleidsregels toezicht en handhaving.  Voor 27 
oktober 2022 brengt de SDR nog een formeel advies uit.  
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Harry is bij een bijeenkomst geweest over de visie Wonen, zorg en welzijn. De SDR wordt de 
komende periode meegenomen in dit proces. 

Cluster Toegang: 
Er heeft een prettig gesprek plaatsgevonden met Annet Buitenhuis en Miranda de Vente over de 
Sociale Teams.  

Cluster Jeugd: 
 Geen bijzonderheden 
Cluster Werk en inkomen: 

Gerard en Petra zijn beiden bij een inspiratieavond over energiearmoede geweest. Deze avond 
was georganiseerd door de gemeente en een aantal organisaties. Petra merkt op dat de 
verbinding tussen de voorliggende voorzieningen en gemeente beter kan. Gerard vindt juist dat 
de samenwerking prettig en goed is. 
Het thema armoede is een actueel onderwerp. Dit onderwerp wordt verder uitgewerkt en 
besproken tijdens de eerste themabijeenkomst in 2023.  

 
6. Alliantie voorkomen misbruik ouderen 

Vanuit de SDR nam Herman Verheij deel aan de overleggen van de Alliantie voorkomen misbruik 
ouderen.  De vraag is of en wie deze rol overneemt van Herman. Besloten wordt deze vraag te 
beantwoorden op het moment dat de clusters opnieuw verdeeld zijn onder de leden.  
 

7. Vergaderrooster 2023 
Met een kleine wijziging wordt het vergaderrooster vastgesteld. De wijzing betreft een 
vergaderdatum, 14 juni 2023 wordt 28 juni 2023.  
 

8. Ingekomen stukken 
a.) Uitnodigingsbrief seniorenbeurs 

Op vrijdag 3 maart 2023 wordt er een seniorenbeurs in Nijkerk georganiseerd. De vraag vanuit de 
organisatie seniorenbeurs is of de SDR een van de standhouders wil zijn op deze beurs.  De SDR 
besluit om geen gebruik te maken van een eigen stand, maar wel aanwezig te zijn op de beurs. 
Gevraagd wordt aan de organisatie of de aanwezigheid van de SDR meegenomen kan worden in 
de communicatie over de Seniorenbeurs. Ane en Maaike gaan nadenken over een folder, een 
leuke weggever voor op de beurs om zo in gesprek te gaan met de bezoekers van de beurs. Dit 
om signalen vanuit de samenleving op te halen onder de bezoekers en om de bekendheid van de 
SDR te vergroten.  

b.) Reactie college Verordening Jeugd 
Het college heeft een reactie gegeven op het advies van de SDR op de verordening Jeugd.  Een 
van de adviezen van de SDR was het opstellen van een infographic voor inwoners om de route tot 
(jeugd)hulp uit te leggen. Deze infographic is inmiddels gemaakt en bijgevoegd aan het de reactie 
van het college. De SDR wordt gevraagd om met een reactie te komen op deze infograpghic. Ane 
en Petra zullen hiernaar kijken en met een eventuele reactie komen.  

 
9. Sluiting 

Er is geen rondvraag en de vergadering wordt gesloten.    


