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Aan: Jo Haenen (voorzitter), John Nissen (penningmeester), Frank Beenen (secretaris), Ester 
van der Borgh-Sleddens, Dorien van Meel, Cees Bontekoe, Dre Hövelings, Berry van der 
Donk 

Gast(en): Sonja Thissen, Jan den Teuling 

Verslag Maandag 14 maart van 20.00 – 22.00 uur 

1. Opening  
Jo opent de bijeenkomst. 

2. Jan den Teuling 
Jo leidt in. Het jaarverslag volgt. Moeilijk jaar met name door corona. De manier van 
vergaderen moet opnieuw onder de loep genomen worden. We hopen dat de fysieke 
bijeenkomsten weer leiden tot betere interactie. We verwachten veel van het werken 
in werkgroepen.  
Jan: 
Karin Nas is afwezig i.v.m. overlijden vader. 
Door het stoppen van Eugenie kreeg Jan er veel zaken bij. Het was inderdaad een 
moeilijk jaar.  
De decentralisatie is met minder geld mede namens de MER toch geslaagd.  
De tekorten liepen op tot meer dan 3 miljoen per jaar. 
Jan heeft ondanks dat de menselijke maat steeds trachten in acht te nemen.  
Er zijn veel mensen die de gemeente nog niet weten te vinden. In de omvorming moet 
daar veel aandacht voor zijn, evenals aandacht voor goede huisvesting. Er wordt een 
STAVAZA gemaakt en binnen twee weken met ons gedeeld.  
Na de verkiezingen zullen andere mensen de raad en het college vormen. Jan zal rond 1 
mei het college verlaten. Tot dan is hij volledig beschikbaar.  
Jan geeft mee: 
De adviesraad kan agenderen. Doe dat dan ook. Dan kom je beter aan de voorkant van 
het traject.  
Je moet niet in een sfeer van ageren en reageren raken. Niet met een rood potlood 
afstrepen en corrigeren maar creatief en proactief meewerken.  
Er ontstaat een gesprek over de vergadercultuur en de cultuur van omgaan met elkaar  
( gemeente, adviesraad ) .  
In het afgelopen jaar is veel onduidelijkheid geweest over personen en procedures. Er 
waren veel spanningen tussen formele en informele lijnen.  
Er dient een vertrouwensrelatie te zijn.  
We zijn gelijkwaardig aan elkaar.  
Formele vragen, vragen om formele antwoorden van de adviesraad aan het college 
worden met de gemeenteraad gedeeld. 
Afspraak Alles wat formeel geadviseerd wordt gaat ( waar mogelijk met terugwerkende 
kracht ) naar de gemeenteraad.  
Als het beleid het volgen van wettelijke regels is, geef dat dan ook formeel aan.  Jan 
gaat dit voorleggen aan het college.  
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Van samenwerken krijgen we energie.  
 
Tip Cees: Kijk naar de uitstraling van Den Zwarten Berg. Jan geeft aan dat dit al onder 
de aandacht is.  
Jan dankt iedereen voor de samenwerking.  
 
Jan, bedankt voor de vlaai en veel geluk en voorspoed voor de toekomst.  
 

3. Vaststellen agenda en inbreng punten voor de rondvraag 
Er komen nu nog meer twee zaken aan de orde: 
De rondvraag 
De werkgroep eenzaamheid 
 
 

4. Mededelingen 
 
We willen het formeel deel van de vergadering beperken.  
Afspraak:  
Ideeën en suggesties kunnen via mail bij Jo en Frank kenbaar worden gemaakt. Bij de 
voorbereiding van de volgende bijeenkomst zullen Jo en Frank proberen de formele 
delen van de vergadering tot het minimum te beperken.  
 

5. Concept notulen  
De concept-notulen 20220214 zijn wegens tijdgebrek niet besproken. Iedereen is in het 
bezit van de meest recente versie. Deze verdient geen schoonheidsprijs maar om de 
komende bijeenkomst niet onnodig te vertragen het volgende voorstel: 
De concept-notulen 20220214 worden vastgesteld. Op en aanmerkingen kunnen per 
mail aan de secretaris tot ?? alsnog gemaakt worden.  

 
6.  Actie/besluitenlijst  

Dit punt gaat naar de volgende bijeenkomst. Jo en Frank hebben ideeën om dit punt 
efficiënt aan de orde te stellen.  Suggesties graag via mail naar Jo en Frank. 
 
 

7. Ingekomen/uitgaande post 
Zie mail 
 

8. Bevindingen werkgroepen. 
Eenzaamheid.  
Zie presentatie die separaat wordt toegezonden.  
 
Afspraak: 
De werkgroep zal op- en aanmerkingen ter verrijking in het stuk opnemen. 
De leden van de adviesraad worden uitgenodigd om ideeën en suggesties bij de 
werkgroep per mail kenbaar te maken. 
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De gemeente zal verrijken middels het aangeven van zaken die er al zijn om 
eenzaamheid te bestrijden.  
De werkgroep komt bijeen om een en ander te verwerken en doet daar in een van de 
komende bijeenkomsten verslag van.   
 

9. Rondvraag 
 
John: Er is nog geen telefoonnummer voor de Jeugdwet in het sociaal team. 
Er komt een nummer binnen het sociaal team. Wanneer ??? Dat vergt nog enige ( 
technische ) voorbereidingen.  
Bij jeugd is nog geen uitvoeringsteam.  
Cees: Het jaarverslag is in voorbereiding en volgt. Cees gaat Jo ondersteunen vanuit 
werkgroep communicatie. 
Sonja: De procesbeschrijving komt volgende week. De laatste resultaten van het 
clientonderzoek worden op de website geplaatst.  
Afspraak: Dit punt wordt de volgende keer geagendeerd. 
 
Vraag Jo: Is er interesse om iets meer te weten te komen over de subsidietender?    
Gaat naar werkgroep WMO. 
 

10. Sluiting. 

Met vriendelijke groet, 

Jo Haenen, voorzitter, 
Frank Beenen, secretaris. 


