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1. Opening, vaststelling agenda 
en welkom. 

 
Aanwezig: Annemiek Bakkenist, Fred van der Vegte (voorzitter), Harrie Mulder (secretaris), Ton 
Ruiter, Dianne Bloo, Peter Krük en Anne ten Vergert 
Afwezig: Hans Deten, Lidie Voorend, Aneta Haja en Willemijn Mulder 

2. Meerjarenbeleid sociaal 
domein 
 

Algemeen 
 VODL wordt opgenomen in nieuw beleid…prominente rol … 5 thema’s….keuzes 

Burger heeft een primaire rol; niet de systeemwereld maar de leefwereld vormt de 
basis van het geheel 

 De visie van VODL wordt nu de naamgeving nota 
1. Moet je niet “verengen” in het takenpakket…..een veelheid  van acties die vraagt om te 

veel energie van steeds minder mensen 
Maar dat is de vraag die de raad moet beantwoorden…..niet wij. Prioritering is taak van 
het college 

 Veel aspecten worden onderdeel van Mens en Welzijn 
 Hoe gaat de centrale aansturing c.q. bijstelling …. vanuit de gemeente 

Stakeholders ( 30 pers.) hebben behoorlijk wat aanpassingen gebracht in de voorliggende 
kadernota. De samenwerking voorheen is een goede basis c.q. draagvlak. 
De verbinding tussen de ambities is nog niet altijd duidelijk maar is wel aanwezig. 
Het zou goed zijn om te spreken van een integraal loket….. gemeente, zorgverzekering etc 
Als je bezig bent met de transformatie… waarom werken we niet vanuit één uniforme 
organisatie. De gemeente kiest toch voor om in een netwerk van diverse organisaties; Stimenz, 
mens en welzijn en Mee ( die worden aangestuurd door moederorganisaties)  te functioneren. 
 
OPMERKINGEN/AANDACHTSPUNTEN of dat wat even de revue heeft gepasseerd vanuit de 
conceptnota 

2. Financiering….regionaal, lokaal 
3. Blz. 9 De uitkomsten van Borstlap en contourennota  worden aangepast in nota 
4. 3.1.1 Opgave Ouderschap en opvoeden: meer kinderen groeien in geborgenheid op en 

zijn klaar voor de samenleving van morgen….. project KANSRIJKE  START… bespreken 
“oppassende grootouders”…….in beeld krijgen ……zie bij weerbaarheid 

5. Intensieve jeugdzorg verlenen we meer in de woonomgeving van het kind…… zijn er al 
voorbeelden 

6. Voorster Lokaal Educatieve Agenda…..verduidelijking 
7. Alle kinderen op de juiste plek in het onderwijs …. Grote ambitie 
8. De landelijke nota stuurt op een aanpak om gezondheidsbeleid over domeinen heen 

concreet te maken (Health in All Policy’s ofwel HiAP) en op het principe van Positieve 
Gezondheid. Daarnaast is een landelijk aandachtspunt het Nationaal Preventie Akkoord 
voor roken, alcohol en bewegen ….verduidelijking 

9. Monitoring blz. 17: 1 en 2. We evalueren de ontwikkelingen, uitdagingen en vragen 
tijdens de reguliere overleggen met kinderopvang en in de werkgroep ‘Kansrijke Start’ 
(groot gewicht in dit thema) 

10. Huisarts: rol en functioneren; zelf lijntjes; rol  Zorgverzekering c.q. (herziene) 
marktwerking  

11. Blz. 18: Een van de doelen in de Omgevingswet is bijvoorbeeld een gezonde fysieke 
leefomgeving. Thema’s waarop we hierbij gaan samenwerken met fysiek domein zijn 
onder andere (drink)water, luchtverontreiniging en geluid  
Omgevingswet……. wordt uiteindelijk ook in deze nota meegenomen 

12. Drugsgebruik, lachgas staat er niet in 
13. Monitoring blz. 19…… te vaag 
14. Sociale cohesie …..sport en ontmoeting …… het bewerkstelligen van deze en de 

monitoring ervan. 
15. Aandacht vanuit aanbod zorgverzekering van sportmakelaar. 
16. Sport en Beweegakkoord werd even aangestipt 
17. Een onafhankelijk adviesbureau doet onderzoek naar relevante trends en 

ontwikkelingen waarna een denktank wordt samengesteld met enkele grootgebruikers 
binnen- en buitensport ???????? 

18. Leefbaarheid …..ouderconsulent 
19. Opgave vrijwillige inzet: vrijwilligers blijven zich inzetten voor de dorpen;  wordt er niet 

te veel verwacht in de gestelde taken …..vermindering professionele zorg!!?? 
20. 3.4.1. Opgave eenzaamheid: minder Voorsternaren voelen zich eenzaam;  

dorpscontactpersoon ……… hoe kun je dit goed signaleren?  
Het gaat om WAT en niet om het HOE 
We willen dat betrokken partijen gezamenlijk en integraal afspraken maken om het 
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probleem van eenzaamheid verder op de kaart te zetten en beter te kunnen signaleren. 
……. v.b. ouderbonden  
Veel eenzaamheid ook bij alleenstaanden 

21. Laaggeletterdheid … statushouders – kwantiteit/kwaliteit 
22. armoede en schulden ………………schuldhulpverlening 
23. integrale toegang in KULTURHUS is proefperiode; moet dat zo lang 2 jaar; 

clientondersteuning …koploper 
24. aandacht voor jonge mantelzorger 
25. Ons woningmarktonderzoek uit 2019 laat zien dat in 2030 bijna de helft van het aantal 

huishoudens bestaat uit ouderenhuishoudens (65 jaar en ouder). Ook het aantal 
alleenstaande ouderen in een (zelfstandige) woning zal groeien. Ook lijkt het aanbod 
voor ouderen niet goed aan te sluiten op de vraag. Daar willen we verandering in 
aanbrengen. …  Komt bij woning en zorg voor de doelgroepen 
Is dit niet ruimer ook in het kader van de omgevingswet???!!! 

26. Meldcode: organisatie subsidie…..voorwaardelijk gebruik meldcode = beschikking 
27. Sociale kaart; mist de belangrijkste sociale spelers bv. Mens en welzijn; de lijst  IN NOTA 

is beter 
28. Younger at heart; discussie intern over de plek en waar aan het jongerenwerk aan moet 

voldoen 
adviestermijn ligt tussen 17 juli en 1 september 

  

3. Mededelingen / post  
 

 Kadernota Schuldhulpverlening 
2020-2023 

 Geagendeerd op DINSDAG 25 augustus ( extra CMO -vergadering) , daar de adviestermijn 
ligt tussen 16 juli en 3 september.  

4. Verslag CMO (maart 
verstuurd) 

 CMO verslag 2020.02.18 en CMO verslag 2020.01.21 (Opmerking Lidie is toegevoegd ) is 
niet aan de orde geweest. 

5. Rondvraag en sluiting. 
 Rapportage Ton en Annemiek contact met Mens en Welzijn volgende vergadering 
 Gemeentesecretaris is vertrokken 
 Plaatsvervanger Ariska Jeugd en Welzijn najaar 2020 

 


