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Vergadering woensdag 14 december 2022 

Aanvang 10.30 uur / SWB – Plein 5 

 

AGENDA 

 

Deelnemers:  

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

Elshof, R. van Oostveen, M.T. Snelders, N. Regelink, I. Wierenga 

 

 

 

1. Opening 

 

2. Agenda vaststellen – agenda vastgesteld. 

 

3. Verslag 23 november 2022  

Verslag wordt akkoord bevonden. 

 

4. Actielijst werkzaamheden MAR – zie verslag 23-11-2022 

Een aantal punten kunnen van de lijst af. De lijst is bijgewerkt d.d. 14-12-

2022. 

 

5. Actielijst uitgebrachte adviezen 

 

 

Onderwerp Verzonden 
advies 

Reactie gemeente 

Advies (ongevraagd) wachtlijst 
Wmo TvE 

20-12-2021 Schriftelijke reactie toegezegd 
door Bob Terlingen – inmiddels 
ontvangen (7/12/2021). Corrine 
scant de brief en mailt deze door. 

Advies (ongevraagd) 
Openbare Ruimte 

9-11-2022  

Advies minimabeleid 2023 11-11-2022  

2 ongevraagde adviezen 
alcohol- en drugsgebruik 
jongeren 

21-11-2022  
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Brief aan B&W over 
Uitvoeringsovereenkomst met 
SWB 

29-11-22 
(verzonden) 

 

 

 

 

6. MAR algemene zaken 

 

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

verzonden aan raadsleden en steunfractieleden. Herinnering uitnodiging 

& aanmelden inmiddels ook verstuurd – nu van 2 partijen reactie / 

aanmelding ontvangen. Begin januari 2023 nog een herinnering sturen 

via de mail met deadline van aanmelding. 

Gert-Jan van D. uitnodigen voor deze avond (Egbert). 

Signaal in de inleiding afgeven dat de MAR niet altijd tevreden is met de 

behandeling van de adviezen (bij sheet nr. 11) en dat bepaalde adviezen 

(ondanks dat dit afgesproken is) niet doorgestuurd worden naar de Raad. 

Met de hei-dag gaat de MAR dit op een rij zetten en zal de uitkomst in 

maart presenteren in het bestuurlijk DB overleg met de wethouder. 

b. Stellingen per werkgroep (Wmo & Jeugd) – kennismakingsavond 

fracties – besloten wordt toch geen stellingen in te brengen. 

Meest recente versie PowerPoint presentatie Rob wordt nog gemaild na 

de laatste aanpassingen. 

PP sheet nr. 11 – overzicht adviezen MAR – 1 brief toevoegen 

(uitvoeringsovereenkomst SWB). 

Taken van de MAR: spellingsfout – sheet 8 / onderhoud + t = aangepast. 

c. Concept persbericht nieuw logo & website (Egbert) – Sandra & Joyce zijn 

druk bezig met de website. Half januari a.s. website actief is de 

verwachting en dan ook daarmee naar buiten treden. 

d. Lancering nieuwe website – zie punt c.  

e. Reactie advertentie Brummens Weekblad secretaris – 1 reactie: 

uitnodigen – gesprek met 3 personen (Barend, Corrine, Rob). 

f. Programma hei-dag 15 februari 2023 – komt terug op volgende agenda. 

Iedere werkgroep gaat de adviezen bekijken, evalueren en of de 

gemeente binnen de termijn heeft gereageerd (inventariseren). 

g. Locatie vergaderingen 2023 – SWB Brummen heeft geen beschikbare 

ruimte. Tjark Riks centrum heeft wel ruimte beschikbaar. Voorkeur heeft 

gemeentehuis. Corrine informeert of dit mogelijk is met data. 

h. Brief college B&W prestatiemeting / effecten beleid SWB / 

uitvoeringsovereenkomst (29-11-2022) – ter info = verzonden. 

i. Afspraak ICT beheer met Gert-Jan van D. – afspraak is gemaakt.  

j. Afspraak kwartiermaker gebiedsgericht werken (mail 1-12/Saskia van B.) 

Vanuit elke werkgroep 1 persoon (Jeugd – Egbert, Participatie – Henk, 

Wmo – Barend). Corrine maakt een afspraak (di/woe/do-ochtend). 

k. Benoeming kascommissie 2022 – Marie-Thérèse & Ina gaan dit doen. 
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l. Online training (4 februari a.s.) adviseren met impact (Koepel 

Adviesraden), kosten 110 euro p.p. – Gineke, Willem, Ina. Corrine 

verzorgt de aanmeldingen. 

m. Vergadering januari: per werkgroep concept jaarverslag inleveren. Barend 

neemt het algemene deel op zich.  

n. Rob en Willem hebben gesprek gehad met de ICT gemeente. Voorzien 

van goede adviezen: business abonnement kiezen waardoor automatisch 

mailboxen worden aangemaakt. Wordt vervolgd. 

 

 

7. Jeugdwet, Participatiewet en WMO zaken  

  

Jeugdwet zaken 

• Mededelingen 

• Beantwoording vragen Jeugd 4e voortgangsrapportage – wachtend op 

reactie Bob T. – toch weer nieuwe vragen opgeroepen. De werkgroep 

gaat dit met de beleidsambtenaar opnemen.  

• Brummens Nieuws: persbericht Ongevraagd Advies alcoholgebruik 

onder jongeren. Tevreden met de plaatsing van het bericht. 

 

 

Participatiewet zaken 

• Mededelingen 

• Persbericht MAR minimaregelingen 2023 – geplaatst in de 

Regiobode. 

 

Wmo zaken  

• Mededelingen 

• Nicole is bezig afspraken te plannen met de diverse dagbestedingen 

voor een nadere kennismaking. 

 

9.   Volgende vergadering 

Woensdag 18 januari a.s. 

LET OP: locatie nog niet vastgelegd (Tjark Riks of gemeentehuis). 

Afwezig: Corrine 

 

10.   Rondvraag 

Wie gaat notuleren: Rob neemt de taak op zich met besluitenlijst en 

actiepuntenlijst. 

11.  Sluiting 

         Barend sluit 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 

2022 Bewaken uitgebrachte adviezen DB  

28-9-2022 Jaarwerkplan 2023 Alle werkgroepen 

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

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

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

16-01-2023 Kennismakingsavond fracties / raadsleden. Allen 

14-12-2022 Brief reactie ongevraagd advies wachttijden TvE 
scannen en naar leden mailen 

Corrine 

14-12-2022 Begin januari: nogmaals herinnering uitnodiging 
kennismakingsbijeenkomst op 16 januari raadsleden 

Corrine 

14-12-2022 Uitnodigen Gert-Jan van D. voor bijeenkomst 16/01 Egbert 

14-12-2022 Laatste aangepaste versie PP naar leden mailen Rob 

14-12-2022 16-12: Sollicitatiegesprek met secretaris kandidaat Barend, Corrine, 
Rob 

14-12-2022 Informeren vergaderruimte gemeentehuis 2023 Corrine 

14-12-2022 Afspraak maken kwartiermaker Saskia van B. met 
Egbert, Henk & Barend 

Corrine 

14-12-2022 Kascommissie Marie-Thérèse, 
Ina 

14-12-2022 Aanmelden online training De Koepel op 4 februari 
a.s. (Gineke, Willem & Ina). 

Corrine 

14-12-2022 Concept jaarverslag opstellen Per werkgroep 

 

 

 

 


