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Vergadering woensdag 24 augustus 2022 

Aanvang 9.30 uur / SWB – Plein 5 

 

VERSLAG 

 

Deelnemers:  

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

M.T. Snelders, N. Regelink, I. Wierenga 

Afwezig mk: H. Venselaar, G. Breuer 

 

 

1. Opening 

 

2. Agenda vastgesteld – vergadering van september wordt verplaatst van  

21 naar 28 september a.s. (zaal Base – SWB). 

 

3. Verslag 18 mei 2022  

Pagina 1: akkoord, pagina 2: akkoord, pagina 3: akkoord, pagina 4: akkoord 

pagina 5: pt. 10 op agenda bestuurlijk overleg.  

 

4. Actielijst werkzaamheden MAR 

 

5. Actielijst uitgebrachte adviezen 

 

 

Onderwerp Verzonden 
advies 

Reactie gemeente 

Antwoord MAR op reactie 
gemeente inzake advies 
woonzorgvisie 

2-07-21 Reactie ontvangen Datum? 

Veiligheid Openbare Ruimte 14-05-2021 Antwoord Maarten H. ontvangen 
– nog achteraan bellen 

Advies inzake jaarwerkplan 
Beschermd Thuis 2022 

30-12-21 Reactie ontvangen. Datum? 

Advies (ongevraagd) wachtlijst 
Wmo TvE 

20-12-21 Schriftelijke reactie toegezegd 
door Bob T. 

Brief aan College over nieuwe 
nota Jeugdbeleid  

06-05 22 30-06-22 
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Advies beleidsregels 
eenmalige energietoeslag 
2022 

22-04-22  

 

6. MAR algemene zaken 

 

a. Stand van zaken overleg met Sandra H. logo/website (Egbert/Corrine). 

Beslispunten: logo vaststellen en regelen voor Aksa Media – Brummens 

Magazine. Daarna kan de nieuwe website gebouwd worden. Het wordt 

het logo met het teken voor de MAR – en dan wat heldere letters 

maatschappelijke advies raad brummen (in 3 regels). 

b. Tekst en lay-out advertentie Gemeentemagazine (Egbert) –  Egbert 

neemt contact op met Aksa media i.v.m. logo. 

c. Jaarverslag 2021 Commissie Bezwaarschriften – ter kennisgeving. Via de 

website gevonden (Therese), niet volgens afspraak van de gemeente 

ontvangen. Misschien is een gesprek met de bezwarencommissie nuttig? 

Hun input kan voor de MAR van belang zijn. Afspraak maken (delegatie – 

1 persoon per werkgroep) actie Corrine. 

Klachtencoördinatie is een andere tak – Bob T. zou de MAR informeren. 

Staat nog open (is daar een jaarverslag van of alleen een registratie?) – 

G.J. van D. coördineert dit. 

d. Jaarverslag 2021 Ombudsman PvdA – ter informatie. 

e. Mail Bob T. d.d. 22 juni 2022 – ter informatie. Raadsinformatiebrief over 

de wachtlijsten WMO is door de MAR nog niet ontvangen. Ook nog niet 

ontvangen: antwoord op MAR ongevraagd advies wachtlijst. 

f. Overzicht (beleids)medewerkers Sociaal Domein – ter informatie. 

g. Exploitatierekening tot en met juli 2022 – ter informatie. 

h. Kennismaking wethouder van K. (4 juli jl.): contactwethouder voor de 

MAR (opvolgster mevr. S.). Inhoudelijk was mw. Van K. nog blanco, dus 

het bleef bij kennismaken 

i. Opzegbrief BC Webdesign 28-06-2022 – ter informatie. 

j. Stukje + foto website Nicole – volgt. 

k. Overzicht benoemingsperiode – 1 aftredend lid (Corrine), 3 aflopende 

periodes & herkiesbaar (Barend & Gineke, Egbert). Barend en Egbert zijn 

beschikbaar volgende periode. 

l. ICT: Willem heeft contact gehad met de gemeente (ICT beheer). Met een 

licentie zou het kunnen om mee te liften op de programma’s van de 

gemeente. Vraag bij wethouder van K. neergelegd. Het gaat om een 

stukje software en de invulling ervan. Actie wordt opgepakt door Rob en 

Willem.  

m. Verslag kennismaking wethouder T. 24-8-2022 

n. Verslag Bestuurlijk Overleg 24-8-2022 
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7. Jeugdwet, Participatiewet en WMO zaken  

  

Jeugdwet zaken 

• Mededelingen: 

- bezig met gezonde school: gesprekken met directie scholen in de 

gemeente. 

- sportconsulent: houdt zich hier ook mee bezig en helpt scholen aan 

‘Certificaat gezonde school’. 

- VWS voegt uitkeringen voor gemeentelijk preventiebeleid samen in: 

‘Spuk’-fonds: wordt hiermee het budget voor Brummen verruimd? 

- Brummen gezond op gewicht: dit project is gestopt. Zijn wel wat 

andere kleinere projectjes voor in de plaats gekomen. 

- Drugs etc. is wel een duidelijk probleem in de gemeente. Er wordt 

steeds meer op jongere leeftijd gebruikt. Jongerenwerkers maken zich 

hier zorgen over. De gemeente erkent/herkent dit niet. 

- Zorgregio: Scheiden zonder schade – verder uitwerken of onder de 

aandacht te brengen bij de gemeente? 

- Verloskundige: aandachtsfunctionaris ‘Nu niet zwanger’: aandacht 

voor kwetsbare jongeren. Ter informatie. De GGD kan  hier aandacht 

aan besteden.  

• Overleg met procesmanagers Bouwstenen Jeugd: 

voortgangsrapportages mogen duidelijker en leesbaarder opgesteld 

worden. Vragen kunnen gesteld worden via mevrouw Bijlsma.  

• Reactie College op brief over nieuw nota jeugdbeleid – wordt 

besproken in het overleg met de wethouder. Beeld is dat door de 

gemeente de wijzigingen in het landelijk beleid afgewacht  worden. 

• Verslag gesprek met jongerenwerkers SWB – ter informatie. 

• Aanstelling 2e POH jeugd – is nog geen beslissing over genomen. 

 

Participatiewet zaken 

• Mededelingen: 

- bezig met het uitvoeren van het werkplan. Gesprek geweest met de 

voedselbank. Bijdrage van de gemeente is minimaal. Het gesprek 

hierover aangaan en evt. volgt hieruit een ongevraagd advies. 

• Tussentijdse reactie ongevraagd advies energietoeslag (Susan van 

H., 9 juni jl.) – het komt er op neer dat ze naar de grens van 130 

procent willen, maar dat dan de begroting aangepast moet worden. Dit 

komt begin september op de vergadering aan de orde. De extra 500 

euro komt pas als Den Haag het geld heeft overgemaakt.  

• De voorzieningenwijzer wordt onvoldoende gebruik van gemaakt en is 

niet voldoende bekend bij de inwoners.  

 

 

 

Wmo zaken  

• Hedenmiddag afspraak werkgroep Wmo met wethouder T. over 

wachtlijst TvE e.d. 
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• Schriftelijke reactie openstaande agendapunten Wmo – Harold D./8 

juni jl. – vervolg van overleg februari jl. Uitleg WMO naar WLZ niet 

helemaal duidelijk: agendapunt voor WMO overleg. 

• Jaarverslag 2021 Zorgregio – ter informatie. Kwaliteits- & 

Fraudetoezicht op zorginstellingen.  

• Verslag van gesprek met programma manager Zorgregio. 

Gesprek geweest op 13 juli met procesmanager (werkgroep WMO & Jeugd). 

Opmerking: jammer dat het jaarverslag niet wat gedetailleerder was. 

• Verslag gesprek met medewerkers Knooppunt Mantelzorg SWB – 

prettig en helder gesprek. Aangegeven dat zij niet weten hoeveel geld 

er beschikbaar is voor het opvolgende jaar. Vraag groeit. 

Communicatie met TvE is slecht, o.a. doordat ze niet meer in 1 

gebouw zitten. Inzage hoeveel fte er is voor de SWB, hoeveel mensen 

en wat wordt door wie gedaan – Bob T. zou info verstrekken over 

budgetafspraken Gemeente met SWB. Afwachten.  

• Wijziging Beleidsregels Maatschappelijke Ondersteuning – 

specifiekere omschrijving nodig of is Normenkader huishoudelijke 

ondersteuning 2019 + hardheidsclausule voldoende? Komt aan de 

orde in het overleg vanmiddag met wethouder T. (24/8). 

• Verslag voorlichtingsbijeenkomst Dementie Nicole – 

geheugensteunpunt bestaat nu 6 jaar. 16 uur per week maar is niet 

toereikend. Aanvragen zijn inmiddels verdubbeld. Vragen over stellen 

en als antwoorden onvoldoende oplevert: evt ongevraagd advies 

uitbrengen.  

• Interview met Zorgcoöperatie Brummen Gezond – interviewer HAN: 

wilde weten wat de MAR doet en hoe de MAR tegen de 

zorgcoöperatie aankijkt. 

• Verslag bijeenkomst huiselijk geweld (Marie-Thérèse, Ina, Nicole) – is 

nog een presentatie van gekomen. Er komt nog een 

vervolgbijeenkomst. Valt onder regionaal protocol Veilig Thuis. 

Maandelijks (?) bijeenkomst sociaal team met wijkagent. 

 

 

9.   Volgende vergadering 

Woensdag 28 september a.s., 9.30 uur – Base ruimte. 

 

10.   Rondvraag 

Willem volgende vergadering afwezig i.v.m. vakantie. 

Ina: vluchtelingenopvang: is dat iets voor de MAR?. Het houdt Ina bezig, 

daarom wil ze het benoemd hebben.  

 

11.  Sluiting 

De vergadering wordt afgesloten en Barend bedankt een ieder voor de 

deelname. 

 


