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Overlegtafel Algemeen Toegankelijke
Voorzieningen Nijkerk
21 juni 2018
Renger Walet en Robert den Hartog (Stichting Jeugd en Jongerenwerk), Jetty Reker
(Sigma), Roel Zuidhof (Bibliotheek Nijkerk), Bert de Graaf (UVV), Stephan Reusken
(MEE Veluwe), Inge Wellecomme en Yvonne van den Nieuwenhuijzen (Welzin),
gemeente: Veerle Scherders, Roos Marie van Leeuwen, Stefan Staartjes en Sylvia
Pastoor (verslaglegging)

1. Opening en mededelingen
Voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
Agenda wordt akkoord bevonden en wordt vastgesteld.
2. Verslag 17 mei 2018
Verslag wordt akkoord bevonden en wordt vastgesteld.
N.a.v. het verslag:
- Procesafspraken/acties
opstellen van een actielijst overzichtelijker dan de acties op te
nemen in het verslag.
- In het najaar komt er een programma (nota) voor volwassenen/ouderen, maar hoe breed
dat wordt ingestoken is nog onduidelijk. Wanneer e.e.a. concreet wordt dit agenderen
voor het AT.
van de memo van Tim Robbe.
3. Terugblik presentatie Tim Robbe
Bijna alle partijen hebben inmiddels een afspraak staan met Tim Robbe (Stefan stuurt Tim
een mail over de nog te maken afspraak met het UVV -> Inmiddels is dit geregeld) voor begin
juli. In het interview met Robbe kan men kenbaar maken wat de wensen zijn voor de komende
periode. De volgende overlegtafel in september zal Tim Robbe met een rapport komen met 3
oplossingsrichtingen over hoe de toekomst in te vullen/wat te doen. Daar moet 1 richting uit
gekozen worden. Hiervoor worden een aantal sessies gepland, zodat er in januari 2019 een
voorstel ligt voor de nieuwe contracten 2020.
voor AT onduidelijk wat er gaande is. Wel van belang om dit te weten,
op de hoogte gehouden te worden. Heeft consequenties voor de samenstelling van AT. Dit
kan door alle ontwikkelingen omtrent toegang GT (wel/niet van, wel/niet in dienst gemeente)
veranderen. Inhoud rapport/plannen voor AT zijn onduidelijk. Voorzitter koppelt dit terug naar
de betreffende beleidsadviseur. Voorzitter is inhoudelijk ook niet op de hoogte van de inhoud
van het rapport. AT geeft aan dat het voor hen essentieel belang is dat zij op de hoogte
In verband met consequenties voor
contracten (lopende en nieuwe) als ook voor wat betreft de taken van AT.
4. Afronding 2017
Alle jaarstukken zijn ontvangen. Op korte termijn zullen alle partners een briefje ontvangen ter
vaststelling van de jaarstukken.

5. Hoe lopen de activiteiten in 2018
MEE
projecten lopen goed, er is een toenemende vraag waarneembaar. Inclusie project
trainingen lopen goed.
UVV
behalve activiteiten binnenshuis nu ook bezig met organisaties buiten de UVV
(samenbrengen van ouderen en kinderen op school, fiets4daagse). Zes bussen worden
goed/veel ingezet. Men ziet een toename bij de algemene activiteiten.
Jongerenwerk
lopende zaken gaan goed. Jubileumfeest 6 juli ChillOut en 12 september
Blits Hoevelaken. Aandachtspunt
Aantal hardnekkige groepen op straat. Loverboy
praktijken/drugs gerelateerde activiteiten/bedreigingen. Uit RON gestapt; te weinig
pragmatisch en concreet. Binnenkort in gesprek hierover met de wethouder.
Bieb
Digi Sterker; loopt goed in september wordt dit weer opgepakt. Boekstart: nu ook
koffer bij consultatiebureaus, bieb ziet een stijging van 60-65%. Voorleesexpres komt bij de
mensen thuis, project loopt op basis van 45 vrijwilligers. Er is veel toeleiding vanuit het
onderwijs.
ummer S
programmeren en andere techniek workshops. Begin 2020 wordt het dorpshuis in
Nijkerkerveen geopend (naar verwachting). Hier zal de bibliotheek ook een plek krijgen.
Sigma/Bieb/UVV(Entree)
onderzoek loopt, gaat goed. In oktober wordt hierover meer
bekend gemaakt. Wellicht daarna een presentatie tijdens de overlegtafel.
Sigma
afgelopen tijd veel uitnodigingen van de gemeente ontvangen voor deelname aan
overleggen/bijeenkomsten. Verzoek dit meer te bundelen of meer te spreiden.
Sigma ziet een stijgende lijn in de individuele vragen (basistaken). Vrijwilligersactiviteiten zijn
positief ontvangen. Week van de aandacht staat op de planning voor september/oktober.
Inclusie projecten lopen goed en zijn verweven in de dagelijkse activiteiten van Sigma. Er zijn
ntelzorgactiviteiten
(netwerk en mantelzorgers). Ook dit jaar heeft het belastingproject weer goed gedraaid.
Ongeveer 100 mensen zijn hierbij geholpen. In het kader van de dementievriendelijke
gemeente zal Het Lokale Netwerk Dementie dit jaar verder opgepakt worden.
Welzin
lichte stijging van de aanvragen, niet in de problematiek.
met coöperaties.
6. Budget 2019 + Afspraken maken over de activiteiten 2019 o.b.v. het Coalitieakkoord
De budgetten van 2019 zijn conform de budgetten van 2018 inclusief een indexering van
1,9%. De budgetten kunnen, net als de afgelopen jaren, schriftelijk via een korte brief
aangevraagd worden. Het versturen van deze brief heeft geen haast, dit hoeft pas nadat de
gemeentebegroting 2019 is vastgesteld door de gemeenteraad.
Het onlangs bekend geworden Coalitieakkoord wordt voor het einde van dit jaar concreet
gemaakt in een uitvoeringsprogramma. Tijdens de vergadering wordt een tijdje gesproken
over de kansen die het nieuwe coalitieprogramma bied voor de overlegtafel.
De partijen spreken onderling af dat zij een schriftelijke reactie gaan geven op het
coalitieakkoord. Renger Wallet zal een voorstel maken en stuurt dit rond naar de overige AT
leden. Begin september wordt de breif verstuurd naar het college.
7. Rondvraag
Wie is de verantwoordelijke wethouder voor de overlegtafel? Dat is Harke Dijksterhuis.
Het schijnt dat Beweging 3.0

1 loket

Er wordt gevraagd wat de ontwikkelingen rond St. Jozef zijn. Hier is op dit moment niets over
bekend. Wordt nagevraagd bij de verantwoordelijke ambtenaar.
Het schijnt dat er een sportclub subsidie ontvangt voor het opzetten van een praatgroep.
Veerle zoekt uit welke club dat is.
25 augustus 2018 is de UITMARKT Hoevelaken
20 verschillende organisaties staan op deze markt. Er zijn nog een aantal kraampjes
beschikbaar. Renger Wallet stuurt de uitnodiging na.

ACTIELIJST
Nr.

Taak

Door

1.

AT wil graag geïnformeerd worden/blijven over de
ontwikkelingen inzake het GT!

Stefan Staartjes

2.

Rondsturen offerte

Stefan Staartjes

3.

Presentatie over samenwerking &Entree

Sigma/Bieb/UVV

4.

Bundelen bijeenkomsten gemeente ivm
bijeenkomst-moeheid.

Gemeente

5.

Potentiele deelnemers Culturele Raad naar Stefan
sturen

Robert den H.

6.

Voorstel brf. Raad nav coalitieakkoord

Renger Wallet

7.

Uitzoeken gerucht beweging 3.0

Inge Wellecomme

8.

Uitzoeken: welke vereniging subsidie ontvangt voor
praatgroep

Roos Marie

9.

Rondsturen uitnodiging Uitmarkt Hoevelaken

Renger Wallet

interview Tim Robbe

Actie

