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NOTULEN 

Datum  : 12 februari 2020 

Bijeenkomst : Adviesraad Sociaal Domein 

Aanwezig : Wim Koch ( voorzitter),  Ayse Boya, Kees Sterrenburg,  Esther Wissink, Wim 

Mooijman,  Tom Delfgaauw en Majella Schreurs 

Afwezig : Annemarie Groothedde en Henny Jansen 

Toehoorders: 1 

1. Opening en mededelingen 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.  
Mededelingen 
- Voor de vacature jeugd hebben zich 2 kandidaten gemeld, deze willen we graag voor een 

commissie voorstellen. De heren W. Mooijman, K. Sterrenburg en T. Delfgaauw nemen 
hierin deel. De secretaris prikt een datum.  

- Terugkoppeling gesprek met wethouder. De informatiestroom en de planning zijn weer 
onder de aandacht gebracht en dit behoeft meer aandacht.  

- Terugkoppeling Wmo, de lokale kleur blijft mogelijk. Door de aansluiting bij de regio kan 
de inkoop efficiënter, verminderd de administratielast en is goedkoper. Wat betekent dit 
dan voor de hulpvraag. Levert dit meer ruimte, betere zorg. Er komt een aanvullend 
advies waarin de belangen van de inwoners nadrukkelijk wordt benoemd. Het advies is 
positief met een aantal kanttekeningen.  

2. Toelichting beleidsplan en uitvoeringsagenda huiselijk geweld 
Senior beleidsadviseur de heer P. Steerneman komt samen met junior beleidsadviseur 
mevrouw F. de Leve dit toelichten. In 2014 is parallel aan de decentralisatie ook landelijk een 
ontwikkeling geweest om huiselijk geweld anders te organiseren. De regio’s werken hierin 
samen volgens de eerste Regiovisie 2016-2019. Centrum gemeenten hebben hiervoor de 
opdracht gekregen een coördinerende rol te vervullen. Vanuit 14 gemeenten is er een 
projectgroep gevormd van 5 deelnemers. Zij hebben samen met een extern bureau een en 
ander ontwikkeld. De heer P. Steerneman heeft hier deel aangenomen en heeft input 
gegeven, meegeschreven aan het plan. We hebben in Lochem ook een lokaal traject. 
Mevrouw F. de Leve werkt nu aan de uitvoering van dat plan. Middels onder andere de 
campagne huiselijk geweld hebben we aan organisaties een trainingsaanbod gedaan. Dit zijn 
organisaties die de meldcode moeten hanteren. Binnen onze gemeente is een team met 
aandachtsfunctionarissen. Deze zijn de experts op dit gebied. Dit zijn er 3 van t Baken , de 
twee beleidadviseurs, de contractmanager Jeugd en Wmo van de gemeente, de ambtenaar 
veiligheid en iemand van Stichting Welzijn Lochem (SWL) die zich ook richt op vrijwilligers. 
Met het trainingsaanbod willen we een netwerk opbouwen. Op de vraag of het ook in 
Lochem een probleem is, wordt bevestigend geantwoord. Er zijn jaarlijks 1100 mensen die 
hiermee in aanraking komen. De campagne is ervoor bedoeld om meer bewustwording te 
creëren en het meer onder de aandacht te brengen. 
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We zien het als taak van de gemeenten om organisaties 
erop te wijzen dat ze een meldcode plicht hebben en dat 
ze daaraan moeten voldoen. Ook onze eigen mensen zijn 
geschoold en medewerkers vanuit ’t Baken.  
 
Samen met de regio hebben we een visie opgesteld om het huiselijk geweld te verminderen.  
Mevrouw E. Wissink merkt op het plan anders gelezen te hebben, meer vanuit de rol van wat 
als ik slachtoffer ben van huiselijk geweld, waar kan ik dan terecht? En wie helpt mij dan? 
De heer P. Steerneman geeft aan dat dit er al is. Er is een centraal punt waar je naar kunt 
bellen en dat is Veilig Thuis. De intentie van dit stuk en de campagne is om iedereen hier ook 
op te attenderen. Dat dit punt er is, dat ze de plicht hebben en dat ze zaken eerder 
herkennen. Hier is de zorginfrastructuur ook op ingericht. Zodat het slachtoffer naar de 
natuurlijk plek kan gaan en daar een professional is die dit verder oppakt.  
Vraag vanuit de heer P. Steerneman of er nog reactie komt op de regiovisie? 
Aandachtspunten als informeren en communicatie (met name hoe weten inwoners waar ze 
moeten zijn) worden meegegeven.  
Mevrouw E. Wissink vraagt of de cijfers van de gemeente Lochem bekend zijn en of er wat in 
deze cijfers opvalt? Deze zijn wel bekend en worden nagezonden. Wat opvalt uit de cijfers als 
je deze vergelijkt met een andere gemeente met dezelfde grote is dat bepaalde groepen 
sterker zijn vertegenwoordigd. Onze cijfers zullen niet zoveel afwijken van die van de regio. 
De vertaling naar andere regio’s en de betekenis daarvan dat moet nog gebeuren. Mooie 
vergelijking is gemeente Epe, daar zitten toch wel grote verschillen in, zoals gebruik van 
jeugdhulp of Wmo middelen. 
De voorzitter merkt op dat de regio waarbinnen dit document tot stand is gekomen wel een 
bijzondere is ten opzichte van andere samenwerkingsverbanden.   
We werken als gemeente Lochem in vele regio’s. Lochem wil bewust zelf een keuze kunnen 
maken met welke regio ze willen samenwerken op de verschillende onderwerpen. Op dit 
onderwerp was de logica dat dit dezelfde regio Noord Oost Gelderland is als waar de 
Achterhoek ook toe behoord. Alleen de Achterhoek koos de samenwerking met Arnhem. 
Met Veilig Thuis zitten ze wel in dezelfde regio. Deze visie ligt dicht bij die van die van de 
Achterhoek en regio Arnhem. 
Op de vraag of vrijwilligers ook in aanmerking komen voor deze training volgt dat SWL dit 
gaat oppakken met de vrijwilligers. Het trainen en informeren.  
 
Hoe worden de niet Nederlandstalige mensen benadert (mevrouw A. Boya)? Er wordt zoveel 
mogelijk met beelden gewerkt. Dit beeld wordt gekoppeld aan de logo’s van ’t Baken en 
Veilig thuis. En er is aangesloten bij dezelfde beelden als die van de regio Achterhoek. En de 
samenwerking met SWL om juist in contact te komen met de andere groepen mensen die de 
gemeente niet zo makkelijk kan bereiken.  
De heer T. Delfgaauw ziet een aantal onderscheidingen in de doelgroepen en mist het 
aandachtsveld van vluchtelingen. Dit komt terug in het stuk Eer- en cultuurgerelateerd 
geweld. Een van de vijf hoofdcategorieën huiselijk geweld. Vluchtelingenwerk is hierover ook 
benaderd en bij betrokken geweest.  

3. Kennismaking voorzitter dorpsraad Gorssel 
De heer O. Hekelman schuift aan om nader kennis te maken. De voorzitter heet hem welkom 
en geeft hem het woord. De heer O. Hekelman  is sinds anderhalf jaar voorzitter. Het kwam 
mooi samen met het dorpsplan, welke toen als leidraad is genomen. Vanuit het dorpsplan 
zijn werkgroepen samengesteld. Waaronder ook zorg en welzijn. Eerste maandag van de 
maand vergaderd de dorpsraad. Vanaf half 8is er altijd een inloop half uur. Dit wordt steeds 
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meer bezocht. Marije Alma is bestuurslid vanuit zorg en 
welzijn. Het algemene mailadres is  
Info@dorpsraadgorssel.nl . Het is prettig wanneer de 
adviesraad de notulen hiernaar toe mailt. Dan blijven we zo op de hoogte. De heer O. 
Hekelman stelt voor om een bijeenkomst met alle werkgroepen van de dorpsraden zorg en 
welzijn bij elkaar te roepen. Om zo kennis te kunnen maken en expertise uit te wisselen. Dit 
idee wordt omarmt. 

4. Concept advies ‘t Baken 
Het evaluatierapport is door de werkgroep bestudeerd en er is een conceptadvies 
uitgekomen. Dit advies is ook al met alle leden gedeeld. Een ieder kan hiermee instemmen. 
Mooi advies.  

5. Jaarplanning 2020 
De jaarplanning is de bestuurlijke planning van de afdeling MO. Hieraan is de adviesraad nu 
toegevoegd. De heer K. Sterrenburg merkt op dat er wat zaken zijn behandeld in de 
gemeenteraad waarover hij graag geïnformeerd wordt. Zoals het opstellen beleid aansluiting 
Wmo, dagbesteding en Participatie. Hierover is geen terugkoppeling nog geweest. Wat is 
eruit gekomen. De jaarplanning komt iedere keer terug op de agenda om zo zicht te houden 
op alles wat er speelt en gaat spelen. De secretaris bekijkt of een en ander wat 
overzichtelijker gemaakt kan worden. De heren W. Koch en T. Delfgaauw haken een keer aan 
bij het afdelingsoverleg van MO om het proces uit te leggen.  

6. Vaststellen notulen en actielijst d.d. 16 januari 2020 
Pagina 1;  geen opmerkingen 
Pagina 2: geen opmerkingen 
Vastgesteld. 

7. Ingekomen stukken 
- Cliëntervaringsonderzoeken en de groepsgesprekken agenderen voor maart om hierover 

van gedachten te wisselen.  
8. Rondvraag en sluiting 

- Ouderenzorg staat nergens specifiek benoemt. Wat is er beleidsmatig gaande over de 
ouderenzorg. De secretaris gaat dit navragen.  
 

De voorzitter bedankt een ieder voor zijn/haar inbreng en sluit de vergadering.  

Getekend te Lochem op 

Door de voorzitter: 

mailto:Info@dorpsraadgorssel.nl

