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Vergadering woensdag 23 november 2022 

Aanvang 9.30 uur / SWB – Plein 5 

 

VERSLAG 

 

Deelnemers:  

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

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

Afwezig: N. Regelink (m.k.) 

 

 

1. Opening 

 

2. Agenda vaststellen – de agenda wordt vastgesteld. 

 

3. Verslag 19 oktober 2022  

Pagina 1:  

Pagina 2: Openbare ruimte & veiligheid – komt later terug bij uitgebrachte 

adviezen. 

Ongevraagd advies wachtlijst: nog geen reactie. Barend contact gezocht 

met Bob T. – deze heeft een tekstbericht gestuurd terug te bellen. Dit is nog 

niet gebeurd.  

Bezwarencommissie: gereageerd, wanneer afspraak? Corrine informeert 

hiernaar. 

Pagina 3: punt 6e – vragen voor de heidag. Per werkgroep opstellen? 

Commissie die dit voorbereidt komt met inrichtingsvoorstel. 

Punt h: 1 december is er weer een forumvergadering (participatie / 

minimabeleid / wmo / jeugd). Per werkgroep 1 persoon? Willem gaat in ieder 

geval. Komt bij de rondvraag terug. 

Pagina 4: akkoord. 

Pagina 5: Spreekuur Plein 5 – geen vrije inloop, alleen op afspraak. 
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4. Actielijst werkzaamheden MAR  

Punten die afgehandeld zijn en van de actielijst af kunnen: 

persoonlijke stukjes en website, afspraak Van Dijk, overleg SWB,  

inleiding kennismakingfracties, aanvulling 4e voortgang, Simone C., 

bezwarencommissie, uitnodiging fracties, datumprikker, vergaderruimte 15 

februari a.s., 14 december lunch Kromhout, ict, jaarwerkplan, powerpoint, 

licenties microsoft, behoeftepeiling, mailadressen, kennismaking fracties. 

 

Uitnodiging: tot het stellen van vragen – aanpassen bij herinnering 

uitnodiging aan de fracties. 

 

5. Actielijst uitgebrachte adviezen 

 

 

 

Onderwerp Verzonden 
advies 

Reactie gemeente 

Advies (ongevraagd) wachtlijst 
Wmo TvE 

20-12-2021 Schriftelijke reactie toegezegd 
door Bob Terlingen – Barend gaat 
Bob bellen. 

Advies (ongevraagd) 
Openbare Ruimte 

9-11-2022  

Advies minimabeleid 2023 11-11-2022  

ongevraagd advies alcohol- en 
drugsgebruik jongeren 

21-11-2022  

 

 

 

6. MAR algemene zaken 

 

a. Kennismaking fracties / raadsleden – 16 januari 2023: uitnodiging 

verzonden aan raadsleden en steunfractieleden. Powerpoint presentatie 

MAR bespreken en vaststellen.  

Opmerkingen Powerpoint: Corrine naambordjes maken (naam & 

werkgroep & logo). Gineke: missie – alleen voor alle inwoners die 

aangewezen zijn op regelingen en/of daar gebruik van maken. MAR gaat 

breder dan dit. Toelichten (mondeling door Barend) wat sociaal domein 

omvat voor de MAR. 

2019 / 2020: alleen maar gevraagde adviezen. 

Aanvulling 2022: 1 gevraagde en 4 ongevraagde adviezen. 

Evt. stellingen toevoegen: werkgroepen gaan hierover nadenken – op de 

agenda voor 14 december.  

Sheet 25: werkplan 2023 WMO: onder c – onderzoek of het mogelijk is 

om panels van gebruikersgroepen op te starten (TvE tekst kan eruit 

gehaald worden). 

Onder d: wijziging oppakken moet worden overleg met SWB (is inmiddels 
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gestart). 

PowerPoint komt op 14 december a.s. nogmaals op de agenda.  

b. Concept persbericht nieuw logo & website: op- en/of aanmerkingen naar 

Egbert & Corrine. Interne verslagen MAR (ambtelijk 

overleg/beleidsambtenaren etc.) niet op de website. Doorgeven aan 

Sandra (Corrine). Opletten dat er geen namen in de verslagen staan die 

op de website komen. Actiepunten bij de verslagen moeten uit het verslag 

voor op de website. 

Van lancering website evt. een officieel moment maken (door 

burgemeester / wethouder?). Op agenda van 14 december.  

c. Bespreken profielschets vacature secretaris:  

bij voorkeur ervaring in de digitale werkomgeving (onderhoud inhoud 

website). Maandelijkse vrijwilligersvergoeding benoemen. Barend past 

advertentie aan.  

Voorlopig blijft de automatisering bij Rob & Willem. 

Advertentie kan geplaatst worden in het Brummens Nieuws (Egbert). 

d. Hei-dag 15 februari 2023 – 10.00 tot 15.00 uur (Vroolijke Frans). 

Programma volgt. 

e. Vergaderdata 2023 – akkoord. Evt. nog extra vergadering in februari. 

Corrine geeft de data door aan de SWB. 

f. Brief Bob T. 4e voortgangsrapportage – presentatie voortgang. 

g. Beantwoording vragen WMO 4e voortgangsrapportage. Is ontvangen en 

besproken in overleg met beleidsambtenaren op 7 nov. Antwoorden op 

vragen wg Jeugdwet nog niet ontvangen. Barend vraagt Bob T.  

h. Overzichtsperiode MAR 2023 – ter informatie. 

i. Papieren flyer MAR – aanpassingen nieuw logo? Vraag is of een 

papieren flyer nog nodig is. Conclusie: er komt geen nieuwe versie – 

verwijzen naar de website. 

j. Overleg met Martine J., directeur SWB op 16-11-2022. 

Uitvoeringsovereenkomst SWB besproken. Hoe zit de prestatiemeting in 

elkaar / effecten van het beleid? – deze vraag stellen aan de gemeente 

(College van B&W). Barend stelt een brief op.  

SWB krijgt budget van de gemeente en daar moeten zij het mee doen. Zij 

vindt dat ze voldoende vrijheid heeft om haar eigen beleid te maken. 

Behoefte aan contact & informatie uitwisseling met TvE (op de werkvloer) 

en vrijwilligers op locatie bij Plein 5. Afspraak is gemaakt om 1 x per jaar 

contact te houden. 

k. Afspraak met Annette – Rob: over meerjarenbegroting. Afschrijvingen via 

exploitatieregelingen laten lopen.  

 

 

7. Jeugdwet, Participatiewet en WMO zaken  

  

Jeugdwet zaken 

• Mededelingen 

- POH jeugd vertrekt per 12 december a.s. Vacature is nog niet 

ingevuld. 
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- Gesprek gehad met preventiemedewerkers Tactus omtrent drank- 

en drugsgebruik (29 uur per jaar beschikbaar). Er zijn diverse 

programma’s beschikbaar (ook online) voor ouders en jongeren.  

- Integraal kindcentrum: bijeenkomst scholen, bibliotheken etc. 

Gemeente wil naar een centrum van 0 tot 13 jaar. Verslag hiervan 

moet nog worden ontvangen.  

- VVE (vroegtijdige voortijdige educatie) – dit is de 

verantwoordelijkheid van de gemeente) – te weinig plekken op het 

kinderdagverblijf (wachtlijsten) door personeelstekort. Gemeente kan 

hier weinig in betekenen omdat het private ondernemingen zijn. De 

werkgroep Jeugd uit haar zorg hier over.  

• Naleving regels alcoholgebruik (artikel uit Brummens Nieuws), 

mail van Ina) – ter kennisgeving. 

 

Participatiewet zaken 

• Mededelingen 

- Overleg geweest met Gert-Jan van Dijk. Er is nog geen 

communicatieplan, ook nog geen zicht op. Opmerkingen vanuit de 

MAR over de website worden meegenomen.  

- Leden werkgroep bezoek gebracht aan Veluwonen: goed en 

informatief gesprek. Heel veel nieuws op de website. Gemeente toont 

geen initiatief tav Wonen met Zorg. Afdeling Volkshuisvesting bestaat 

niet meer bij de gemeente.  

- Volgende week afspraak ICT beheer. 

• Verzoek advies minimabeleid 2023 (Susan H). 

MAR advies minimabeleid 2 – versturen naar College & Susan. 

Besluit minimaregelingen – onderzoek was niet op tijd klaar en 

daarom zijn de minimaregelingen doorgetrokken naar 2023 (wel wordt 

de grens van 110 naar 130% opgehoogd). 

Nota minimaregelingen. 

Persbericht MAR over advies minimaregelingen 2023 – Rob overlegt 

dit nog Egbert en dan kan deze verzonden worden naar het 

Brummens Nieuws. 

 

Wmo zaken  

• Mededelingen 

• Verslag WMO overleg 7-11-2022 regulier overleg heeft plaats 

gevonden. Verslag is inmiddels ontvangen. Volgend overleg is begin 

januari a.s. Datum moet nog worden ingepland. 

• Bijeenkomst Zorgcoöperatie Brummen Gezond (mail Nicole 8/11) 

• Informatieavond Brummen Gezond – deze gaat niet door.  

• Advies (ongevraagd) Openbare Ruimte 9-11-2022 Is verzonden. In 

het vervolg besluitvorming in MAR vergadering als er geen spoed is 

(staat in Huishoudelijk Reglement) 

 

9.   Volgende vergadering 
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Woensdag 14 december a.s. 

LET OP:  

start 10.30 uur, aansluitend 12.30 uur lunch Gastrobar ’t Kromhout. 

 

10.   Rondvraag 

Onderwerpen a.s. forumvergadering: vraag van Gineke wie gaat er 

naartoe: Willem, Egbert. 

Marie-Thérèse: punt van orde – de vergadering duurt te lang – eindtijd 

uiterlijk 12.00 uur. 

11.  Sluiting 

Barend bedankt een ieder voor deelname aan de vergadering. 
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Actiepuntenlijst 
 

19-10-2022 Nieuwe website invullen en online gaan (S. Heijink) Egbert, Corrine 

19-10-2022 Afspraak Joyce van Hierden: digitaal archief opzetten Egbert, Rob 

19-10-2022 Opzetten e-mail boxen @marbrummen.nl Rob 

19-10-2022 Afspraak G.J. van Dijk gemeente website: wat klopt er 
niet / wat ontbreekt er? 

Egbert, Nicole 

2022 Bewaken uitgebrachte adviezen DB  

19-10-2022 Vragen werkgroep Jeugd & WMO samenvoegen 
n.a.v. 4e voortgangsrapportage en sturen naar Bob T. 

Corrine 

28-9-2022 Jaarwerkplan 2023 Alle werkgroepen 

19-10-2022 Powerpoint presentatie Rob, Willem 

28-9-2022 Heidag februari 2023 – voorbereiden Marie-Thérèse, 
Egbert, Henk 

23-11-2022 Herinnering uitnodiging kennismaking fracties Corrine 

23-11-2022 Vergaderkalender 2023 naar SWB Corrine 

23-11-2022 Advertentie & profiel secretaris aanpassen Corrine 

23-11-2022 Naambordjes met logo & werkgroep Corrine 

23-11-2022 Datum afspraak bezwarencommissie (S.Lampe) Corrine 

23-11-2022 Advertentie nieuw lid MAR secretaris in krant Egbert 

23-11-2022 Concept persbericht lancering nieuwe website & logo Egbert 

23-11-2022 Persbericht minimaregelingen Egbert 

23-11-2022 Brief College – Prestatiemeting / effecten beleid SWB Barend 

23-11-2022 Stellingen voor kennismakingsavond fracties Per werkgroep 

23-11-2022 Aanpassen PowerPoint sheet 25 Rob / Willem 

23-11-2022 Afspraak Gert-Jan van D. – ICT beheer Rob / Willem 

‘16-01-2023 Kennismakingsavond fracties / raadsleden. Allen 

 

 

 


