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Inspraak concept kadernota:
 Belangrijk onderdeel van de kadernota is de ouderenzorg. Er zitten echter grenzen aan de
mantelzorg (dit is nu iets te vanzelfsprekend beschreven in de kadernota, professionele hulp
blijft nodig). Daarnaast gaat het ook om zorg in verzorgingshuizen (bv Kornoeljehof), dat
komt onvoldoende tot zijn recht in de nota. Toelichting op de avond: Dit valt onder de WLZ
(Wet Langdurige Zorg), gemeente is daar niet verantwoordelijk voor. Kornoelje kan wel
ingezet worden voor (preventieve) activiteiten en is wel een belangrijke
samenwerkingspartner.
 Het wonen valt niet onder het sociaal domein. Wel van belang goede afstemming te maken
met Typisch Tynaarlo: Omgevingsvisie.
 De kadernota is prettig en herkenbaar, voortbordurend op goede ervaringen en gelukkig is
niet alles nieuw, er is al veel in gang gezet. Belangrijk is dat we af willen van betuttelen:
inwoners weten zelf goed wat ze willen. Maar die boodschap bij alle spelers (inwoners,
professionals en gemeente) helder krijgen is best lastig.
 Positief punt in de kadernota is dat er meer aangesloten wordt bij inwoners. Maar er zitten
wel grenzen aan het nemen van verantwoordelijkheid. Niet elke inwoner kan dit. Daar moet
aandacht voor zijn / vangnet voor zijn.
 Sluit als gemeente beter aan bij inwonersinitiatieven.
 Hoe gaan we om met de privacywetgeving? Is nu belemmerend voor samenwerking met
andere organisaties en de inwoner is er de dupe van. Wat kan de gemeente hierin doen om
uitwisseling makkelijker te maken?
 Gevraagd wordt om nadrukkelijke aandacht voor het ontlasten van mantelzorgers. Er is
respijtzorg, maar dat is nog weinig bekend.
 Van belang is helderheid te krijgen over de wijze van het tot stand komen en werken met de
gebiedsgerichte uitvoeringsagenda. Goed kijken naar de schaalgrootte, de 3 grote dorpen en
de kleine dorpen er om heen. Hoe halen we de plannen van het papier af naar de praktijk?
 Wat is precies de verantwoordelijkheid van de overheid/de gemeente? Er is zorg of de
gemeente zelf ook echt de slag gaat maken naar meer aansluiten bij de inwoners. Nu duurt
het vaak te lang voordat de gemeente reageert op vragen van inwoners. Het vraagt om
slagkracht en lef van de gemeente. (Hoe ondeugend gaan we zijn? Het gaat om buiten de
lijntjes kleuren).
 Veel van hetgeen besproken is tijdens de eerdere inwonersavonden is niet terug te vinden in
de kadernota. Toegelicht wordt dat in de oplegger alles wat ingebracht is verwoord staat.
Veel daarvan is te praktisch om op te nemen in de kadernota (is op hoofdlijnen en de
paraplu). De oplegger wordt meegenomen in de uitvoering.
 Gevraagd wordt om uitleg van afkortingen in de nota, bijvoorbeeld een bijlage met
afkortingen. Vooral bij de bijlage over de financiën.
 De nota kent stevige taal en veel pagina`s. Is het mogelijk dat er een verkorte versie op
bijvoorbeeld 1 A4 komt in makkelijke taal voor inwoners? Ook beelden gebruiken ipv alleen
tekst.
Uitwerking thema Inclusie en ontmoeten
 Laten we op pad gaan, de dorpen en wijken in. Of laten we elkaar ontmoeten bij Plaats de
Wereld
 We doen al heel veel aan activiteiten, maar het is lang niet altijd bekend bij de mensen die
het nodig hebben. Hoe bereiken we dit wel met elkaar? Bijv. de dingen die er via de sociale
dienst worden georganiseerd: die bereiken lang niet iedereen.










Kleine dorpen kennen meer noaberschap. Daar kunnen we beter bij aansluiten en veel van
leren in de grote kernen. We moeten weer meer de kleine sociale netwerken opzoeken. Ook
gebruik maken van bijvoorbeeld buurtverenigingen, vrouwen van nu, ouderensoos (in
Donderen), kerken. De informele netwerken in beeld krijgen is van belang.
Gemeente kan de kleine kernen en structuren die daar al zijn versterken / faciliteren.
We kunnen beter gebruik maken van kranten, facebook, social media.
We moeten actie zetten om het in contact komen met eenzame inwoners (jong en oud). Dat
kan soms ook simpel: via een nieuwjaarsborrel in de straat, even kijken bij je buurman hoe
het gaat. Of elkaar leren kennen via initiatieven.
Van belang in de contacten is het tonen van oprechte belangstelling.
Hoe betrekken we de nieuwkomers in ons dorp/onze wijk en buurt?
De kerk wil graag iets doen aan vluchtelingenwerk.

Afspraken over het vervolg:
 De presentatie van CMO STAMM wordt meegezonden met het verslag naar alle deelnemers.
Zie ook de sheet met de afspraken over het vervolg.
 Het verslag geldt tevens als formeel ingezonden voor de inspraak van de kadernota.
 Aanvullende punten kunnen aan het verslag toegevoegd worden door de deelnemers, maar
zij kunnen ook het formulier invullen en zelf aanleveren.
 Actie: in een volgende bijeenkomst themagericht uitwerken van het benaderen van
nieuwkomers en eenzame inwoners. Initiatief hiervoor ligt bij de gemeente. Concrete actie:
er ligt bij het loket inburgering vd gemeente van alles aan informatie materiaal. Laten we
deze ambtenaar ook betrekken bij een volgend overleg. Daarnaast nemen alle aanwezigen
iemand mee die ze kennen uit het dorp
 De afspraak is gemaakt dat de aanwezigen door de gemeente uitgenodigd worden bij de 1e
bespreking gebiedsagenda’s in het 1e kwartaal 2020

