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Verslag van de Sociaaldomeinraad van 7 september 2022 
 

Locatie : Gemeentehuis  

Tijd : 15.00 – 17.00 

Aanwezig : Gerard Koorevaar, Zeger de Haan (vz), Tineke Passchier, 
Harry Berg, Herman Verheij, Petra Kuhl, 
 
Vanuit de gemeente: Hanneke v.d. Bunt   
 

Afwezig met kennisgeving : Ane Vos, Jan van Wezel 

 
 

1. Welkom  
Iedereen wordt welkom geheten op de eerste SDR-vergadering na de zomerperiode. Een bijzonder 
vergadering waarin we afscheid nemen twee leden en nieuwe leden welkom heten.  Een van de 
nieuwe leden, Maaike Tams, sluit ook al aan tijdens deze vergadering.  

 
2. Verslag 8 juni 2022 

Verslag wordt zonder wijzigingen vastgesteld.  
 
3. WMO – beleidsregels WMO – handhaving en toezicht 

Op maandag 29 augustus heeft Herman een gesprek gehad met de nieuwe beleidsadviseur WMO, 
Roxanne van Mieghem, over de beleidsregels handhaving en toezicht.  Afgesproken is dat het cluster 
WMO de aangepaste stukken op maandag 5 september zou ontvangen. Op basis van deze stukken 
brengt de SDR een advies uit. De stukken waren op maandag 5 september nog niet gereed.  
Maandag 12 september ontvangt de SDR nu de stukken.  Deze vertraging is jammer gezien het feit 
dat de SDR leden Herman en Tineke vertrekken.  
Tijdens de vergadering wordt de volgende route afgesproken. De aangepaste stukken worden naar 
Ane verstuurd en deze stelt het advies op. Het advies wordt door Zeger en Hanneke verder in routing 
gebracht en ter kennisgeving gedeeld met de overige leden SDR. 
 
Het tot stand komen van een afspraak met Roxanne bleek ingewikkeld door de verschillende 
agenda’s. Overdag afspreken voor de werkende SDR leden is soms lastig. Roxanne is bereid om ook 
naar de mogelijkheden in de avond te kijken.   
 
Het onderwerp Transformatie Wmo is ook ter sprake gekomen tijdens het gesprek van 29 augustus.  
Roxanne van Mieghem is bereid kennis te maken met de SDR en het onderwerp transformatie WMO 
toe te lichten.   
 

4. Werkplan SDR  
Vergaderstructuur: 

De wens onder de leden SDR is er om meer tijd te hebben voor verdieping op onderwerpen. Om 
dit te bereiken wordt de volgende vorm gekozen. Zes vergaderingen per jaar en 2 
themabijeenkomsten.  Hanneke maakt een jaarplanning voor 2023. 

Teambuilding: 
Het is goed om van elkaars competenties en kwaliteiten op de hoogte zijn om op tot een 
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goede samenwerking te komen.  Afgesproken is dat er DISC training wordt gevolgd. Deze 
vindt plaats in november. Verdere informatie en een datum volgt op een later tijdstip.  

Nieuwe clusterverdeling: 
Er is een nieuwe clusterverdeling opgesteld. Deze gaat van 5 naar 4 clusters.  Iedereen gaat 
akkoord met deze thematische verdeling. Na de DISC training wordt de bemensing van de 
verschillende cluster opnieuw besproken.  

Informatie delen: 
Voor het informatie delen onder de leden Sociaaldomeinraad gaan we actief gebruik maken 
van de intranetpagina Sociaaldomeinraad. Een half uur voorafgaande aan een vergadering 
wordt er uitleg gegeven over de werking van deze pagina. Mocht het mensen niet om op 
deze pagina te komen zal er voor aanvang van dit moment iemand aanwezig zijn om hierbij 
te helpen. 
 

5. Kennismaking wethouder Rohen 
Tijdens dit overleg sluit Audrey kort aan om nader kennis te maken. 
Er zijn 3 wethouders actief binnen het Sociaal Domein. Dit zijn Audrey Rohen, René Windhouwer en 
Mariëlle Broekman.  Audrey vertelt kort wie zij is en wat binnen haar portefeuille valt. Een 
persoonlijk filmpjes en portefeuilles van alle wethouders zijn terug te vinden op website van de 
gemeente.  
Hierna stellen de leden van de Sociaaldomeinraad zich voor. Hierin vertellen zij kort wie ze zijn, hun 
aandachtgebied binnen de SDR en hun persoonlijke drive om in de SDR deel te nemen.  
 

6. Jeugd- Verordening Jeugd – uitgebrachte advies SDR 
Aan het begin van de zomer is er advies uitgebracht over de Verordening Jeugd. Petra geeft aan dat 
door vertraging aan de kant van de gemeente het proces anders is verlopen dan aan de voorkant is 
afgesproken. Dit vindt zij teleurstellend. Petra zal dit terugkoppelen naar de betrokken ambtenaar.   
 

7. Ingekomen stukken 
De ingekomen stukken zijn ter informatie gedeeld. 
Herman voegt toe dat hij nav het artikel in de Stad Nijkerk veel reacties heeft ontvangen. Het heeft 
de zichtbaarheid van de SDR vergroot. Dit kwam mede doordat er een foto was geplaats bij het 
artikel.  
 

8. Afscheid Herman en Tineke  
Als SDR nemen we afscheid van Herman en Tineke. Zeger bedankt Tineke en Herman voor hun 
enthousiaste inzet voor de SDR de afgelopen jaren en wenst hun alle goeds voor de toekomst  
 

9. Sluiting 
De volgende vergadering is Zeger afwezig. Petra Kuhl zal deze vergadering voorzitten.   


