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Installatie van de adviesraad 

De gemeenteraad van Wijk bij Duurstede heeft in de vergadering van 5 september 2017 de leden van 

de nieuw te vormen Adviesraad Sociaal Domein aangewezen op advies van de sollicitatiecommissie. 

De benoeming heeft plaatsgevonden op 27 september 2017. 

Leden van de adviesraad 

In september zijn de volgende mensen voor 3 jaar als lid benoemd van de adviesraad (met de optie 

van 1x een herbenoeming van 3 jaar).  

Gonny Olthof (voorzitter), Pieter Koevoets (vice-voorzitter), Lizzie Bakema, Paula Bodok, Rob Caro, 

Ans van Donselaar, Gerda jol, Gerie Knetsch, John Smeets en Luus Wesseling. 

Vergaderdata 2017 

De adviesraad heeft in 2017 driemaal vergaderd, op 27 september, 9 oktober en 21 november. 

 

Uitgebrachte adviezen 

Alle uitgebrachte adviezen zijn “gevraagde” adviezen. 

Maatschappelijke agenda: In de maand oktober 2017 heeft de Adviesraad Sociaal Domein tijdens 

twee bijeenkomsten kennis genomen van en actief meegedacht over de Maatschappelijke Agenda. Al 

onze vragen, opmerkingen en suggesties zijn verwerkt in de MAG. De Maatschappelijke Agenda in 

deze vorm past goed bij de rol van Wijk bij Duurstede als regiegemeente en geeft goed weer wat de 

doelen van de gemeente zijn op het sociale domein. In de vergadering van 21 november jl. heeft de 

Adviesraad dan ook een positief advies uitgebracht over de Maatschappelijke agenda.  

Eigen bijdrage WMO: het beleidsstuk over de bijdrage WMO is voor kennisgeving aan genomen, 

gezien de ontwikkelingen op dit terrein de komende jaren (maximeren van eigen bijdrage in 2019).  

Minimabeleid: Het beleidsstuk over de aanpassing minimabeleid per 1 januari 2018 is uitvoerig 

besproken. Met enkele aanpassingen wordt er positief geadviseerd. 

 

Overige werkzaamheden 

Naast het uitbrengen van adviezen: 

 leden van de adviesraad hebben zitting in een aantal werkgroepen van de gemeente, te 

weten “Gezond en veilig wonen” en “Wonen met dementie”.  

 De bijeenkomst over de aanbesteding van de WMO-hulpmiddelen is twee maal afgezegd en 

zal komende jaar plaatsvinden. Hier zal een afvaardiging van de adviesraad aanwezig zijn. 

 Ontwikkelen van het huishoudelijk regelement is opgepakt en zal in januari 2018 worden 

afgerond. 

 Op het gebied van communicatie is een werkgroep actief. Hierin wordt op dit moment 

gekeken naar eigen website, eigen emailadres, smoelenboek. 

 

 

Gonny Olthof 

5 januari 2018 


