
GEMEENTE SCHERPENZEEL 

Verslag van de bijeenkomst met de Adviesraad Sociaal Domein, gehouden op 19 mei 2022 

in de vergaderruimte van de Buitendienst. 

 

Aanwezig: de heer L. Thompson, voorzitter 

  mevrouw H. Leusink, secretaris  

  mevrouw E. Wagensveld 

de heer A. Haaksma 

mevrouw C. Legemaat 

mevrouw E. Bank  

de heer T. Hommersom 

mevrouw T. Bloem, ambtelijk secretaris 

 

Afwezig: de heer R. Tiesing  

 

 

1. Opening en welkom  

De voorzitter heet de aanwezigen welkom. 

 

2. Mededelingen 

Er zijn geen mededelingen. 

 

3.  Verslag Adviesraad van 21 april 2022 

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

Naar aanleiding van agendapunt 5 wordt gevraagd wanneer de mensen die niet bekend zijn 

bij de gemeente een aanvraag kunnen indienen voor de energietoeslag. Begin juni komt er 

een inschrijfformulier beschikbaar. 

 

4.  Actiepuntenlijst van 21 april 2022 

De actiepuntenlijst wordt doorgenomen en gewijzigd vastgesteld. 

 

5.  Werving nieuwe leden 

Een document in de vorm van een interview is opgesteld. Een lid van de Adviesraad zal 

antwoorden formuleren welke zullen worden verwerkt in een artikel.  

 

6.  Jaarlijks overleg met wethouder 

Jaarlijks is de wethouder een keer bij een vergadering van de Adviesraad aanwezig om bij 

te praten. Dit jaar zal de wethouder worden uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de 

vergadering op 6 oktober 2022. 
 

7.  Geactualiseerde termijnkalender 

De termijnkalender zal worden aangepast en wordt de volgende vergadering besproken. 
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8.  Rondvraag en sluiting 
 

Rondvraag 

- Jaarlijks sluiten diverse vrijwilligersorganisaties aan bij de vergadering van de 

Adviesraad. Deze organisaties zullen voor de vergadering van september worden 

uitgenodigd. De uitnodiging zal in juni worden verzonden. 

- Aan de leden wordt gevraagd de volgende vergadering fysiek aanwezig te zijn. 

- Via de Formulierenbrigade van de SWO is er een vraag binnengekomen met 

betrekking tot zwemlessen. De kosten voor zwemlessen zijn erg omhoog gegaan. De 

gemeente verleent een vergoeding aan minima, maar het verschil is erg groot. Er 

zijn nu kinderen die om deze reden geen zwemlessen volgen. Vraag is of hierover 

kan worden nagedacht. Dit zal worden nagevraagd. 

- In veel gevallen wordt binnen de participatiewet wel rekening gehouden met het 

eigen vermogen. Vaak wordt gezien dat alleenstaande ouderen geld sparen voor 

begrafeniskosten. Dit bedrag ligt vaak boven het vrijgestelde eigen vermogen van 

een alleenstaande. Gevraagd wordt hoe hier in de praktijk mee wordt omgegaan. 

 

Sluiting 

De volgende vergadering van de Adviesraad is op donderdag 16 juni om 10.00 uur. Deze 

vergadering zal fysiek plaatsvinden in de vergaderruimte van de Buitendienst, ’t Zwarte 

Land 25. 


