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Vergadering woensdag 16 februari 2022 

Aanvang 9.30 uur / SWB – Plein 5 

 

 

 

Verslag 

 

Deelnemers:  

B. van Beusekom, C. van den Broek, G. Breuer, E. van Gessel, W. Elshof, R. van 

Oostveen, M.T. Snelders, I. Wierenga 

Afwezig: H. Venselaar (met kennisgeving). 

 

 

1. Opening 

Gineke zit de vergadering voor en heet iedereen welkom. 

 

2. Agenda vaststellen 

Bijlage 1 – Agenda vergadering 

Bijlage 2 – Verslag concept 19-1-2022 

Bijlage 3 – Brief Barend Zorgregio Midden IJssel 25-01-2022 

Bijlage 4 – Persbericht jaarverslag MAR 2021  

Bijlage 5 – Uitgangspuntennota GGD 2023 

Bijlage 6 – Adressenlijst 

Bijlage 7 – Verslag werkgroep Jeugd – Vérian  

Bijlage 8 – Verordening bekostiging leerlingenvervoer gem. Brummen 

Bijlage 9 – Verslag overleg werkgroep Participatie – SWB (24/1) 

Bijlage 10 – Verslag overleg werkgroep Participatie – Werkfit 

  Bijlage 11 – Huidig huishoudelijk reglement 

  Bijlage 12 – Verslag gesprek werkgroep WMO & bestuurslid Alzheimer NL  

Bijlage 13 – memo energie compensatie 

Bijlage 14 – memo problemen plangroep 

Bijlage 15 – memo voorzieningenwijzer 

 

 Toevoegen aan agenda: punt 6: Algemene zaken: Vergaderruimte. 
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3. Verslag 19 januari 2022 

Blz. 1: akkoord 

Blz. 2: akkoord 

Blz. 3: Plan van Aanpak – nog niets van bekend. Vragen over Berenschot 

ook nog niet beantwoord. Corrine belt Bob T. hierover. De MAR neemt dit 

mee naar het Bestuurlijk Overleg. 

Blz. 3: Afspraak Gert-Jan van D. op 25 februari (Willem, Egbert, Barend). 

Blz. 4: Akkoord 

Blz. 5: Rondvraag: punt kan verwijderd worden. 

 

4. Actielijst werkzaamheden MAR – zie laatste pagina. 

 

5. Actielijst uitgebrachte adviezen 

 

 

Onderwerp Verzonden 
advies 

Reactie gemeente 

Antwoord MAR op reactie 
gemeente inzake advies 
woonzorgvisie 

2-07-21 Besproken in bestuurlijk overleg 
d.d. 22-11-2021 Schriftelijk 
antwoord Harold D. volgt 

Veiligheid Openbare Ruimte 14-05-2021 Antwoord Maarten H. afwachten 

Ongevraagd advies Niet 
gebruik algemene bijstand 

25-09-2021  

Ongevraagd Advies wijziging 
verzamel-verordening PW 

15-11-2021  

Advies beleidsplan integrale 
schuldhulpverlening 

16-11-2021  

Advies inzake jaarwerkplan 
Beschermd Thuis 2022 

30-12-21  

Advies (ongevraagd) wachtlijst 
Wmo TvE 

20-12-21  

 

6. MAR algemene zaken 

 

a. Agenda – de agenda wordt vastgesteld. 

b. Verslag vergadering 19 januari jl. – is akkoord na aanpassing punt 

rondvraag. 

c. Advertentie lid MAR werkgroep WMO in combinatie met persmoment 

creëren. Tekst advertentie adviesraad Apeldoorn kan als leidraad gebruikt 

worden. Egbert gaat hier mee aan de slag evt. in combinatie met een 

interview (contact leggen met Rob K.).Egbert meldt dat hij contact heeft 

gehad met Rob K. en afgesproken is dat de MAR een eigen rubriek in 

Brummens Nieuws kan krijgen tegen een schappelijke prijs. Egbert gaat 

dit nog verder uitwerken. 

d. Benoemingsbesluit Ina (ontvangen). Kennismakingsgesprek met 

wethouder S. heeft inmiddels plaatsgevonden. 

Kennismaking met nieuwe wethouders en alle MAR leden na 

verkiezingen maart. 
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e. Zorgregio Midden IJssel (brief Barend 25/1) – gestuurd aan Annette R. 

Bob T. gaat de vragen beantwoorden volgens Annette. Barend belt 

daarover met Bob. 

f. Hei-dag 9 maart a.s. – onderwerpen / agenda: morgen heeft de 

commissie een afspraak met de gespreksleider (bij Barend thuis). 

g. Persbericht jaarverslag MAR 2021 – geplaatst in Brummens Weekblad en 

op MAR website. Het jaarverslag 2021 is verdwenen en persbericht 

jaarverslag 2021 MAR is daarin geplaatst. Corrine neemt dit op met 

Bianca en zorgt ervoor dat dit hersteld wordt). 

h. Uitgangspuntennota GGD 2023. De MAR heeft ongevraagd advies 

hierover uitgebracht. Nota’s GGD worden nu automatisch toegestuurd. 

GGD NOG is een kleine en daarmee een kwetsbare organisatie. Daarom  

samenwerking  met GGD West Brabant.. Deze GGD  heeft de meeste 

overeenkomsten met GGD NOG door dezelfde werkwijze en systemen. 

Tevens samenwerking gezocht met Veiligheidsregio NO Gelderland. A-

taken worden door gemeente betaald, B-taken zijn optioneel. Is op 17 

februari a.s. een bespreekpunt door de Raad. MAR volgt dit. Financieel: 

verhoging bijdrage per burger voorgesteld om uitbreiding taken te 

financieren.  

i. Afspraak Ton Z.(zorgcoöperatie Brummen Gezond) – staat gepland op 24 

februari a.s. (Barend & Gineke). Aftasten wat de MAR en deze 

organisatie voor elkaar kunnen betekenen. 

j. Forum 3 februari jl.: verzamelverordening PW, voorzieningenwijzer, 

verordening leerlingenvervoer, alg. voorziening Onze Droom, 

uitgangspuntennota 2023 GGD.  

Werkgroep Participatie volgt de Voorzieningenwijzer om te kijken hoe 

rendabel dit is voor de inwoners van de gemeente Brummen i.p.v. 

eerdere collectieve polis  zorgkosten Menzis. Omliggende gemeenten 

hanteren deze collectieve polis  nog wel (o.a. Rheden / Apeldoorn). PW 

groep onderzoekt waarom Menzis in gemeente Brummen destijds is 

afgeschaft en volgt de evaluatie van de voorzieningenwijzer nauwlettend. 

k. (Nieuwe) website – bespreekpunt voor op de Hei-dag. Nieuwe website 

laten bouwen en dan zelf in beheer hebben om deze aan te passen. 

Marie-Thérèse geeft info hierover door aan Rob. Rob onderzoekt de 

contract voorwaarden met Bianca (huidige website) en bekijkt of de MAR 

op korte termijn  kan overstappen naar een andere websitebouwer.  

l. In de definitieve versie verordening MAR is niet vermeld dat de leden 

onafhankelijk moeten zijn (heeft juridische consequenties als dit in de 

verordening komt te staan). Besloten wordt om dit te vermelden in het 

Huishoudelijk Reglement MAR  Actie: Marie-Thérèse, Egbert & Rob. 

Corrine mailt Annette Ribbers dat de MAR met de inhoud van de 

verordening  akkoord is. Corrine meldt aan Annette dat de woorden 

Sociaal Domein & Sociale domein op meerdere pagina’s door elkaar 

worden gebruikt. En verzoekt om de term Sociaal Domein in de 

verordening toe te passen. 

m. Bewaken en voortgang uitgebrachte adviezen: Op een groot aantal 

gevraagde en ongevraagde adviezen heeft de MAR nog steeds geen 
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schriftelijke reactie gehad van het College B & W .De verplichte reactie 

termijn is al lang verstreken. Barend neemt hierover telefonisch contact 

op met wethouder Cathy S. Voorgesteld wordt om dit ook middels een 

brief te melden (dossieropbouw). 

n. Adressenlijst MAR leden ontvangen. 

o. Voortgangsrapport: 2e voortgangsrapportage implementatie - 3 

exemplaren op papier (Bob T.) – zijn ontvangen. 

p. Flyer MAR. Enkele MAR leden vonden de huidige flyer niet meer 

geschikt. Besloten is dat een nieuwe gemoderniseerde flyer wordt 

ontwikkeld en gekoppeld  aan nieuwe website & logo (ideeën aanleveren 

aan Egbert). 

q. Huishoudelijke Reglement aanpassen & besluiten: Barend stuurt de 

conceptversie met aangebrachte aantekeningen aan Marie-Thérèse, Rob 

& Egbert. Marie-Therese Rob een Egbert maken een 

aanpassingsvoorstel. Het conceptvoorstel Huishoudelijke Reglementen 

komt op de agenda van de volgende vergadering. 

r. Afspraak & uitnodigen etentje afscheid Siemen & Inge – Siemen wil graag 

op een avond een etentje wanneer hij geen dialyse dag heeft. Voorkeur 

voor donderdagavond. Corrine laat een datumprikker rond gaan. Ook 

naar Siemen en Inge rondsturen. Reserveren bij de Korenmolen & 

dieetwensen doorgeven.  

s. Vergaderdata / -vergaderruimte op de woensdagen bij de SWB is niet 

mogelijk. Opties: of een andere dag of een andere ruimte. Voorkeur voor 

de woensdagochtend blijft. Mogelijkheden zijn: Koetshuis gemeentehuis / 

of andere ruimte zoals Buurthuis Leuvenheim, Tjark Riks Eerbeek, 

Bibliotheek Brummen/Eerbeek. Vragen naar koffie-/thee mogelijkheden 

(actie Corrine). 

 

 

8. Jeugdwet, Participatiewet en WMO zaken   

a. Jeugdwet zaken 

• POH jeugd – antwoorden op vragen (mail 21/2 jl.). Geen 

opmerkingen. 

• Verslag gesprek Vérian: geen opmerkingen. 

• Leerlingenvervoer, reactie Ans B. Er stond in de bouwstenen 

dat de MAR betrokken zou zijn geweest bij het proces concept 

verordening leerlingen vervoer. De MAR werkgroep jeugd is op 

de hoogte gehouden/geïnformeerd over de stappen die 

genomen zijn, maar heeft inhoudelijk geen mogelijkheid tot 

inbreng gekregen. Scholen, leerlingenvervoer en voortijdse 

schoolopvang vallen onder de onderwijswet. Hierdoor ligt er 

geen adviesrol voor de MAR. Werkgroep Jeugd bespreekt dit in 

het overleg met ambtenaren Jeugd. Reden: de MAR adviseert 

ook in het brede sociaal domein o.a. Jeugdgezondheid 

(mentaal en fysiek) vallen daar ook onder.  

• Ina is lid van de werkgroep Jeugd geworden. Op de website 

moet dit nog veranderd worden. Actie Corrine 
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• Contact gehad met school uit Brummen & Eerbeek (directie). 

Gineke heeft namens de MAR werkgroep Jeugd een mail 

gestuurd naar 2 schooldirecties voor contact op het directeuren 

overleg. De mail wordt doorgestuurd naar de andere 

schooldirecteuren. Werkgroep Jeugd wil een ingang bij de 

scholen en geïnformeerd worden wat er speelt met de 

kinderen. Ook om de bekendheid van de MAR te vergroten,. 

• Contact geweest met Maike B. van de GGD (adviseur Gezonde 

School) Binnenkort zal een datum voor overleg worden 

vastgesteld.  

 

b. Participatiewet zaken 

• Beleids- en uitvoeringsplan inburgering 2022-2025: Of de MAR 

hierover een ongevraagd  advies gaat  uitbrengen wordt nog in 

beraad gehouden. De werkgroep wacht nog op de reactie van 

Egbert. Wordt één van komende dagen naar Willem gestuurd.  

• Reactie MAR beleidsplan integrale schuldhulpverlening (Willem 

– mail 23/1 jl.) – MAR heeft nog geen formele reactie 

ontvangen.  

• Verslag overleg werkgroep Participatie – SWB – geen 

opmerkingen over. 

• Verslag werkgroep Participatie – Werkfit – als er een 

cliëntenraad gevormd is (is nog in ontwikkeling), dan sluit 

werkgroep P bij een overleg aan.  

• Energie compensatie memo – vragen zijn gesteld aan 

beleidsambtenaar, wordt mogelijk gevolgd door een 

ongevraagd advies.  

• Voorzieningenwijzer memo – geldt dezelfde route voor: geen 

reactie = actie. In overleg met beleidsambtenaar bespreken: 

afstappen van Menzis regeling. 

• Binnenkort heeft de werkgroep een kennismaking met de 

nieuwe beleidsambtenaar Suzanne H.  

• Problemen bij de Plangroep memo – kop boven de memo 

aanpassen – staat verkeerd benoemd. Er zou voor 1 februari jl. 

een plan van aanpak komen. Is nog niet gebeurd. Het is een 

landelijk probleem. MAR is niet op de hoogte gehouden van de 

ontwikkelingen.  

•  Werkgroep gaat bij het ombudsteam PvdA (Cor F.) opvragen 

of inwoners te maken hebben met energieproblemen, 

voorzieningenwijzer ,de gevolgen hiervan en de problemen met 

de schuldhulpverlening.  

• Training (online sessie) De Koepel door Willem – is al 

behandeld – andere leden kijken naar de data om per 

werkgroep deel te nemen. Zie eerder in verslag.  

 

c. Wmo zaken  
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• Verslag werkgroep met bestuurslid mevrouw Joanne van H. 

(belangenbehartiging Brummen-Voorst, Alzheimer Nederland. 

Gesprek is gisteren geweest. Tijdens de vergadering wordt 

mondeling verslag gedaan. Mevrouw H. is werkzaam bij Zigtrijk 

– dagopvang voor mensen met dementie vanuit de WMO/WLZ.  

2e vestiging in Eerbeek – Kiboe. De indicatie wordt getoetst 

door het CIZ en geeft uiteindelijk de indicatie af. Als er indicatie 

voor Wlz is verstrekt, maar er is nog geen plaats, dan is alle  

nodige hulp tot er plaats vrijkomt   voor eigen rekening. Dit is 

een ongewenste financiële situatie, maar landelijk bekend 

probleem  

. Dit punt wordt meegenomen in het WMO overleg. . 

• De Mollenhof: cliënten vallen onder de WMO of ondersteuning 

d.m.v. PGB. 

• Barend heeft per email van Bob T. een verruiming  in de 

beleidsregels voor Wmo mbt ‘was- & strijkvoorziening’ 

ontvangen. Huishoudelijke uren kunnen bij toekenning 

uitgebreid worden. 

 

9.   Volgende vergadering 

      Woensdag 9 maart Hei-dag – locatie De Bronckhorsthoeve. 

      Woensdag 23 maart : locatie, zodra deze duidelijk is ontvangen de MAR  

      Leden krijgen hierover bericht van Corrine. 

 

10.   Rondvraag 

11. Sluiting 

Gineke bedankt een ieder voor deelname.  

       

 

 

 

       

 

 

 

 

 


