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Verslag van de Sociaaldomeinraad van 25 januari 2023 
 

Locatie : Gemeentehuis  

Tijd : 15.00 – 17.00 

Aanwezig : Jan van Wezel, Erika van Dijkhuizen, Ane de Vos, Angela van 
de Bunt (digitaal), Zeger de Haan en Gerard Koorevaar, 
 
Vanuit de gemeente: Hanneke v.d. Bunt   
 

Afwezig met kennisgeving : Petra Kuhl, Maaike Tams 

 
 

1. Welkom  
Iedereen wordt welkom geheten door voorzitter Zeger de Haan.  Er wordt gestart met agendapunt 3. 
Na dit agendapunt worden de overige punten op volgorde besproken.  

 
2. Geweld hoort nergens thuis 

Met een presentatie wordt de SDR geïnformeerd over de Regiovisie West Veluwe Vallei - 
Geweld in afhankelijkheidsrelaties. De presentatie wordt gegeven door beleidsadviseur Annelies 
Kooiman. In de presentatie wordt de SDR meegenomen in wat er de afgelopen jaren is gedaan, waar 
we nu staan en wat de richting is voor aankomende jaren. De presentatie wordt bij het verslag van 
deze vergadering toegevoegd. 
Vanuit de SDR worden een aantal vragen gesteld. In de beantwoording komt naar voren dat; 

• Geweld in afhankelijkheidsrelaties in alle lage van de samenleving voorkomt.  

• Vroegtijdig hulpverlening helpend is en er ook aangemeld kan worden bij een lokaal team. Er 
is altijd een mogelijkheid is om advies te vragen bij Veilig Thuis of een melding te doen.  

• Niet alleen professionals worden getraind. Er is ook aandacht voor vrijwilligers, kerken, 
sportclubs etc.  

• In de presentatie is verteld over het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming. Een 
proces wat vele jaren in beslag gaat nemen. Door de SDR wordt opgemerkt dat het een grote 
verandering in het systeem is. Systeemverandering, duren lang, kosten weerstand en er is 
vaak weinig aandacht voor houding en gedrag. Het is inderdaad een systeemverandering, 
maar hierin is juist aandacht voor houding en gedrag. Er is veel aandacht voor de 
samenwerking.  

• Binnen de gemeente Nijkerk is er aandacht voor ouderenmishandeling. Er is een lokale 
alliantie in Nijkerk.  Deze alliantie heeft een site, hier is heel veel informatie te vinden over 
signaleren en aanpak van ouderenmishandeling en met wie we samenwerken lokaal. 

- Lokale Alliantie Nijkerk - Aanpak Ouderenmishandeling (aanpak-
ouderenmishandeling.nl) 

 
3. Vaststellen verslag 14 december 2023 

Het verslag wordt zonder wijzigingen vastgesteld. 
Nav het verslag de volgende opmerkingen; 

•  Punt 4: Seniorenbeurs  
Alles is in gang gezet. Op dit moment wordt gewerkt aan een flyer. Er is nog 
onduidelijkheid over de aanvangstijd voor standhouders. Hanneke vraagt dit na bij de 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.aanpak-ouderenmishandeling.nl%2Flokale-allianties%2Fnijkerk&data=05%7C01%7Ch.vandebunt%40nijkerk.eu%7C7030a0f874db46f33be508daff7084ee%7C3d755199a7604a779fc582d3a4729a7f%7C0%7C0%7C638103156982994156%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=c0Xc3mg96S8y0cec7AaSDtaqCMZbvbr9q7cI6hsYXPM%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.aanpak-ouderenmishandeling.nl%2Flokale-allianties%2Fnijkerk&data=05%7C01%7Ch.vandebunt%40nijkerk.eu%7C7030a0f874db46f33be508daff7084ee%7C3d755199a7604a779fc582d3a4729a7f%7C0%7C0%7C638103156982994156%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=c0Xc3mg96S8y0cec7AaSDtaqCMZbvbr9q7cI6hsYXPM%3D&reserved=0


 

2 

projectleider Seniorenbeurs.  

• Punt 5: Wachtlijsten huishoudelijke hulp 
Hanneke doet navraag bij Petra over de (concept) brief aan college over het 
onderwerp wachtlijsten 

• Punt 7: Inbreng Clusters  
Er was een vraag om meer informatie over Participatie. Het lukte de beleidsadviseurs 
Participatie niet om deze vergadering aan te sluiten.  Tijdens de vergadering van 8 
maart 2023 zijn zij wel aanwezig en zullen zij de SDR informeren. 

 
4. Inbreng Cluster  

Cluster WMO: 
Met enige regelmaat zijn er gesprekken met de Teamleiders van de uitvoerende teams 
WMO, Jeugd en Participatie. Afgesproken is met de teamleiders dat er een afspraak wordt 
gepland nadat de SDR de taken en onderwerpen heeft verdeeld. 

Vanuit de overige clusters is geen terugkoppeling.  
Als SDR zijn wij lid van de Koepel Adviesraden Sociaal Domein. Op de website van de koepel is veel 
achtergrondinformatie te vinden of kun je deelnemen aan cursussen.  Handig om als cluster extra 
informatie te verkrijgen en te verdiepen in bepaalde onderwerpen.  
 

5. Ingekomen stukken 
a.) Verzoek Pro21 

De politieke partij Pro21 heeft gevraagd om bij de SDR op bezoek te komen met name om het 
gesprek aan te gaan of de SDR zich gehoord voelt in de Raad.  Een van de taken van de SDR is het 
college te adviseren als onafhankelijke adviesraad. Het is fijn om te merken dat in de bespreking 
binnen de raad de adviezen van de SDR worden benoemd door de diverse politieke partijen. Het 
echter geen voorwaarde om de rol en de taak als adviesraad goed uit te kunnen voeren. Voor nu 
ziet de SDR er dan ook geen meerwaarde in om hierover het gesprek aan te gaan.  De 
vergadering van de SDR zijn openbaar. Pro21 kan altijd aansluiten bij een vergadering.  

b.) Reactie college op advies SDR over de beleidsregel Wmo 2022-1 
Geen verdere opmerkingen over dit stuk. 
 
6. Mededelingen en sluiting 

Ane – Hoe gaan we de twee vacatures binnen de SDR opvullen? 
Er wordt een vacaturetekst opgesteld voor de gemeentepagina en voor op de website van de 
gemeente Nijkerk. Alle leden polsen personen binnen hun persoonlijk netwerk voor het 
lidmaatschap SDR.   

Erica- Binnen de diverse stukken wordt gesproken over Nijkerk. Wat wordt aangeduid met Nijkerk, 
gemeente of alleen de stad Nijkerk? 

Als er gesproken wordt over Nijkerk wordt de gemeente Nijkerk bedoeld. Dit omvat  Nijkerk, 
Nijkerkerveen en Hoevelaken. 

 
 

 


