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Verslag van de Sociaaldomeinraad van 2 februari 2022 
 

Locatie : Digitaal 

Tijd : 15.00 – 17.00 

Aanwezig : Gerard Koorevaar, Tineke Passchier Harry Berg, Herman 
Verheij, Ane de Vos en Fatima Laghmouchi, Zeger de Haan, 
Petra Kuhl (VZ). 
 
Vanuit de gemeente: Hanneke v.d. Bunt   
 

Afwezig met kennisgeving : Jan van Wezel 

 
1. Opening en mededelingen  

De vergadering wordt geopend door vervangend voorzitter Petra Kuhl. Iedereen wordt welkom 
geheten.  
 

2. Verslag 8 december 2022 
Het verslag wordt zonder wijzigingen vastgesteld. 
 
Nav de vergadering zijn er over twee onderwerpen informatie opgevraagd; 

• Gevolgen toeslagaffaire -Gerard 
De afgelopen periode is er veel aandacht voor de toeslagenaffaire. Gerard had de vraag hoe dit in 
Nijkerk geregeld is. Gerard heeft een memo ontvangen met hierin de stand van zaken. Deze 
informatie beantwoorden zijn vraag voor nu en hij blijft dit onderwerp volgen.  
 

• Huur en energielasten minima – Herman 
Herman heeft informatie ontvangen over dit onderwerp.  Vanuit de gemeente is er aandacht voor dit 
onderwerp. Er is een platform Energiearmoede opgericht. Mocht er behoefte zijn vanuit de SDR om 
hier deel aan te nemen, kan dit.  De informatie wordt doorgestuurd naar het cluster Participatie en 
inkomen. Zij laten aan Hanneke weten of zij vanuit de SDR gaan deelnemen aan dit overleg.  
 

3. Integrale toegang 
Harry geeft een terugkoppeling over het overleg wat Jan en hij hebben gehad met de projectleider 
Integrale toegang, Janny Eggens.  
Harry en Jan zijn geïnformeerd over de veranderingen binnen het gebiedsteam. In de nieuwe vorm 
van de Sociale teams is er een team WMO en een team Jeugd beiden met een eigen teamleider. 
Binnen de integrale toegang komen de vragen binnen en vindt een eerste screening plaats. En vanuit 
daar moet een goede verwijzing naar het juiste team plaatvinden en een koppeling met een vast 
contactpersoon. De huidige projectleider blijft tot 1 mei, nog onduidelijk is wie haar taken over gaat 
nemen. Harry en Jan hebben gevraagd om de SDR te blijven informeren over dit proces. Om de 3 à 4 
maanden vinden er gesprekken plaats.  
 

4. Verordening Jeugd   
Ane en Petra hebben de afgelopen maandag een afspraak gehad i.v.m. de verordening Jeugd. Dit was 
een eerste kennismaking om zich te laten informeren en afspraken te maken over het proces. 
Afgesproken is dat de SDR aan de voorkant wordt meegenomen. In febr./ mrt. wordt de SDR – 
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cluster Jeugd geïnformeerd over de concept- verordening Jeugd. Dit biedt de mogelijkheid om input 
te geven die meegenomen kan worden in de definitieve versie. In juni wordt de volledige SDR 
geïnformeerd over de verordening Jeugd en volgt een formele adviesvraag.   
 

5. Terugblik 2021 en vooruitblik 2022 
Voorgesteld wordt om dit punt in een aparte bijeenkomst te bespreken. Tijdens deze bijeenkomst is 
dan voldoende tijd en ruimte om hierover met elkaar in gesprek te gaan. Een terugblik om van te 
leren en de goede dingen mee te nemen het jaar 2022 in en een vooruitblik om richting te geven aan 
de werkzaamheden SDR in 2022.  
Een aantal punten worden benoemd om tijdens deze bijeenkomst verder over door te spreken; 

• Communicatie 

• Aftreden van leden – samenstelling SDR  

• Contact met (kwetsbare) doelgroepen  
Het voorstel is om aansluitend met elkaar te gaan eten. Petra doet een datumprikker hiervoor uit. 
Zeger, Petra en Hanneke zullen zich de bijeenkomst verder voorbereiden.   
 

6. Ingekomen stukken 
a.) Zorg en wonen voor ouderen- PCOB -Herman 

Het onderwerp wonen/ zorg heeft de aandacht van de SDR. Ook de PCOB is door de gemeente 
gevraagd mee te denken bij het vraagstuk ouderen en wonen. De gemeente is voornemens een 
enquête te versturen naar alle ouderen in de gemeente Nijkerk om zo een beter beeld te krijgen van 
de woonwensen van ouderen. De PCOB is betrokken geweest bij het opstellen van deze enquête en 
laat zich graag informeren over de uitkomst.  
Vanuit de SDR heeft Harry tweemaal per jaar een gesprek met de twee wethouders Oosterwijk en 
Dijksterhuis over het thema wonen. Het is een enorm complex vraagstuk. Bijvoorbeeld de stagnatie 
van doorstroom van senioren naar andere woonvormen. Het is goed dat er eerst in kaart wordt 
gebracht wat mogelijke goede oplossingen zouden kunnen zijn, de enquête onder ouderen is hier 
helpend bij.  

b.) Uitnodiging adviesraden A’foort 
Tineke heeft zich opgegeven voor deze bijeenkomst, omdat o.a. het onderwerp beschermd wonen/ 
maatschappelijk opvang wordt besproken. Nav dit overleg zal Tineke kort een aantal concrete 
speerpunten benoemen waar de SDR mogelijk een advies over kan geven. 
 
Tineke maakt van de gelegenheid gebruik om een terugkoppeling te geven over de stand van zaken 
rondom het onderwerp GGZ-problematiek. 

• Op 14 januari heeft er een ketenpartneroverleg plaatsgevonden over de ontwikkelagenda 
personen met verward gedrag. Voor Tineke is duidelijk geworden dat er in Coronatijd veel is 
blijven liggen en weinig is gebeurd. Tijdens het overleg is een nieuwe actielijst opgemaakt.  

• Tineke heeft een aantal gesprekken gehad met Jan Braam over het onderwerp Bescherm 
wonen en de ontwikkelingen in Nijkerk. Er is een nu een beleidsadviseur (tijdelijke inhuur) 
aan dit onderwerp verbonden en hiermee lijkt het onderwerp nu goed te worden opgepakt.  

• Deelgenomen aan een overleg over personen met verward gedrag. Bij dit overleg zit een 
scala aan maatschappelijke organisaties. Uit dit overleg kwam naar voren dat er een stijging 
is van mensen met verward gedrag, maar dat er een tekort lijkt van goede respijtzorg.  

c.) Lokale alliantie Nijkerk 
Herman is vanuit de SDR en PCOB aangesloten bij de bijeenkomst de lokale alliantie Nijkerk. Deze 
alliantie is opgericht om oudermishandeling en financiële misbruikt tegen te gaan. Verschillende 
partijen zoals gemeente, ouderbonden, Sigma, Veilig Thuis, Moviera en notarissen waren hierbij 
aanwezig. Er wordt een convenant opgesteld, getekend door de kopgroep, om deze samenwerking 
te bekrachtigen. De gemeente heeft hierin een coördinerende taak. De SDR neemt het besluit om 
niet in de kopgroep deel te nemen, maar in de schil plaats te nemen. Deze positie van meeluisteren 
en meedenken past bij de rol van adviesraad.   
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7. Rondvraag   
Harry:  
Is het mogelijk om de ombudsman van de gemeente Nijkerk een keer uit te nodigen voor een 
vergadering van de SDR. Dit om een beeld te krijgen van zijn werkzaamheden en de vragen die de 
ombudsman krijgt. De gehele SDR vindt dit een goed idee. Hanneke neemt contact op met de 
ombudsman en kijkt naar de mogelijkheden om tot een afspraak te komen.  
 
Ane: 
Is er binnen de SDR genoeg aandacht voor de verschillende woonkernen binnen de gemeente 
Nijkerk? Binnen het beleid of de onderwerpen die besproken worden binnen de SDR gaat het altijd 
om de gemeente Nijkerk, dit omvat de drie woonkernen. Binnen de samenstelling van de SDR zou 
het mooi zijn om ook leden vanuit Nijkerkerveen of Hoevelaken aan te trekken om zo ook binnen de 
SDR een goede afspiegeling van de gemeente Nijkerk te zijn.  
 
 
 
 
 
 
 


