
1 
 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Vergadering woensdag 23 maart 2022 

Aanvang 9.30 uur / SWB – Plein 5 

 

 

VERSLAG 

 

 

Deelnemers:  

B. van Beusekom, C. van den Broek, H. Venselaar, G. Breuer, E. van Gessel,  

R. van Oostveen, M.T. Snelders, I. Wierenga 

Afwezig: W. Elshof (met kennisgeving) 

 

 

 

1. Opening 

 

 

2. Agenda vaststellen  

toevoegen: offerte website 

algemene zaken: vragen & antwoorden Berenschot 

toevoegen: WMO cliëntervaringsonderzoek 

radio uitzending: dagelijks leven (wmo) 

advertentie: lid MAR 

 

3. Verslag 16 februari 2022  

pag. 1: akkoord 

pag. 2: akkoord 

pag. 3: Egbert: nog geen contact kunnen krijgen met Rob K. van het 

Brummens Weekblad. Neemt contact op met Siemen . 

Jaarverslag: rode punten aanpassen (op laatste pagina). Corrine aan Bianca 

doorgeven. 

punt l: Egbert niet bij werkgroep Huishoudelijk Reglement 

pag. 5: Elma de J. van de GGD (overgenomen van Maaike B.). Werkgroep 

Jeugd heeft 4 april a.s. een overleg met haar. 

Gineke: CDA wil een inclusieraad oprichten – ter info. 

Pag. 6: akkoord. 
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4. Actielijst werkzaamheden MAR – zie laatste pagina. 

Kan voor de volgende agenda helemaal weg. De actiepuntenlijst bij het 

verslag van de laatst plaatsgevonden vergadering geldt als leidraad. 

 

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 

Advies inzake jaarwerkplan 
Beschermd Thuis 2022 

30-12-21 Barend stuurt brief naar college 
over onderwerpen 1 t/m 4. 

Advies (ongevraagd) wachtlijst 
Wmo TvE 

20-12-21 Mondeling toegelicht door Bob T.. 
Advies is meege-nomen in de 
besluitvorming en dat heeft mede 
geleid tot een extra financiële 
impuls van 86.000 euro. 
Inmiddels zijn 2 vacatures vervuld 
via detachering tot september. 1 
vacature nog vacant. Barend laat 
Bob weten dat MAR een 
schriftelijke reactie wenst. 

 

6. MAR algemene zaken 

 

a. Agenda  

b. Verslag 16-2-2022  

c. Hei-dag 9 maart jl. – verslag:  

werkgroep Jeugd: nauwelijks contact met werkveld moet zijn juist veel 

contact met werkveld. Contact met ervaring met cliënten is lastig te 

leggen – aanpassen in verslag. MAR ontvangt een overzicht hoeveel 

formeel ingediende klachten (tegenover het totaal aantal ingediende 

verzoeken) per jaar en hoe deze afgehandeld zijn voor Team voor Elkaar.  

Niet aan de orde gekomen: wat is het effect van de MAR op het beleid. 

Op een later moment bespreken met de leden van de MAR en eind van 

het jaar evalueren. Deze analyse t.z.t. opnemen in het jaarverslag. 

d. Contact MAR – Ombudsteam PvdA: het afgesproken contactmoment van 

1 x per jaar aanhouden of niet? Alleen vragen stellen als het jaarverslag 

daar aanleiding toe geeft. Het jaarverslag van 2021 is door de MAR nog 

niet ontvangen. Corrine vraagt dit op. 

e. Verslag gesprek MAR leden met Zorgcoöperatie Brummen Gezond – . 

Duidelijk is wat de coöperatie beoogt en heeft hiervoor diverse subsidies 

ontvangen. Hoe leeft dit onder de inwoners van de gemeente Brummen? 

Eerstvolgende bijeenkomst 21 april a.s. locatie De Toren. Barend & 

Corrine nemen hier deel aan.  
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f. Offerte website: kosten van hosten/server ontbreken. Wat zijn de kosten 

op jaarbasis incl. ontwerpen, abonnement, hosten, domeinnaam, 

functionaliteit etc. De bedoeling is dat de MAR de website zelf bij gaat 

houden. Wat zijn de eisen / wensen van de MAR? Egbert & Corrine 

nemen contact op met Sandra H.  

g. Advertentie lid MAR: 1e reactie ontvangen van belangstellende uit 

Leuvenheim. Evt. overige reacties afwachten dan procedure opstarten: 

leden werkgroep WMO & secretaris contactgesprek en dan evt. met 

overige leden kennismaken. Corrine stuurt ontvangstbevestiging naar 

sollicitant. 

h. Vragen en antwoorden voortgangsrapportage Berenschot: gesprek op 22 

maart jl. met Bob T.: Barend stelt kort een verslag op over de afspraken 

die gemaakt zijn. Er komt een afspraak met procesmanagers Jeugd. Een 

jaarplanning beleidsplannen wordt door gemeente opgesteld met zaken 

die aan bod komen in het lopende jaar. Proscoop registreert alle 

hulpvragen POH jeugd en deze komen dan bij de gemeente. Er is een 

discrepantie tussen cijfers Proscoop en eigen cijfers huisartsen. Welke 

afspraken heeft de gemeente met de SWB qua taken? – de MAR 

ontvangt binnenkort een overzicht. 

 

 

8. Jeugdwet, Participatiewet en WMO zaken   

a. Jeugdwet zaken 

• Uitgewerkte actiepunten Werkgroep Jeugd 2022 – MAR leden 

ontvangen de bijlage alsnog van Corrine (verzonden 23/3 jl.) 

• Deelname sportcafé: grensoverschrijdend gedrag & 

middelengebruik jongeren (mondelinge toelichting door Ina).  

Alle disciplines waren bij elkaar en het belang van de 

vertrouwenspersoon werd aangehaald. Met alle 

sportverenigingen wordt een preventieconvenant & 

handhavingsbeleid ontwikkeld. Ongevraagd advies uitbrengen 

door werkgroep Jeugd? Voor nu vinger aan de pols houden. 

 

 

b. Participatiewet zaken 

• Mededelingen werkgroep: tijdens de volgende vergadering 

geeft de werkgroep een powerpoint presentatie over het 1e 

kwartaal van 2022 met daarin: 

Wat voor ogen / Wat is gedaan / Wat zijn de resultaten. 

Corrine regelt beamer of inplug-mogelijkheid. 

• Reactie advies niet gebruik algemene bijstand: advies MAR 

wordt overgenomen. 

• Reactie advies wijziging verzamelverordening Participatie – 

uitbetalen studietoeslag – gebruikers hebben geen problemen 

met de nieuwe maandelijkse uitbetaling.  
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• Reactie advies beleidsplan schuldhulpverlening: 3 punten op 

tekstuele aanpassingen, 6 punten worden meegenomen (door 

toezeggingen). Deze 6 punten worden door de werkgroep 

gevolgd. 

• Plangroep – werkgroep vindt de gemeente hierin te 

afwachtend.  

• Gemeente is van plan om in de toekomst periodiek te gaan 

toetsen. De MAR wordt geïnformeerd over de uitslag hiervan.  

• 13 april a.s. Cliëntenraad Werkfit gaat van start. Werkgroep 

Participatie is hierbij aanwezig als toehoorder en om signalen 

op te vangen. 

 

c. Wmo zaken  

• Cliëntervaringsonderzoek 2020: factsheet met tabellen. 

Conclusie: tevredenheid is gezakt t.o.v. 2018. Wat opvalt is dat 

de bekendheid van de cliëntondersteuner is gezakt van 38 naar 

24 procent.  

• 5 prioriteiten:  

- wachtlijsten TvE 

- in gesprek met SWB om contact met mantelzorgers 

- afspraak met beleidsambtenaren Wmo 

- afspraak cliëntenraad Verian 

- geplande afspraak met mevrouw Ria O. over jaarverslag 2020 

Zorgregio en toezichtsprogramma. 

 

9.   Volgende vergadering 

Woensdag 20 april a.s. – locatie ? Leden krijgen hierover bericht van    

Corrine. 

Gineke laat weten de vergadering in april niet bij te kunnen wonen. 

 

10.   Rondvraag 

  Gineke: overleg GGD – geen gespreksruimte. Het is akkoord dat de 

werkgroep Jeugd een vergaderruimte reserveert op kosten MAR. 

Voorbereiding agenda: als een werkgroep agendapunten geven zij dit 

tijdig door aan Corrine.  

11. Sluiting 

Barend sluit de vergadering en dankt eenieder voor zijn/haar        

deelname. 

 

 

 


