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Jaarverslag 2017 van de Adviesraad Sociaal Domein Ermelo
Voorwoord:
Het jaarverslag van de Adviesraad Sociaal Domein Ermelo is bedoeld als verantwoording
aan het College van Burgemeester en Wethouders, vertegenwoordigende organisaties en
alle burgers van Ermelo. In dit jaarverslag vindt U een beschrijving van de rol, de taken
en de samenstelling van de adviesraad. Verder treft U een beschrijving aan van de
werkwijze en de activiteiten van de Adviesraad in 2017 en een overzicht van de
uitgebrachte adviezen.
Van de voorzitter:
De Adviesraad Sociaal Domein biedt u met genoegen het jaarverslag 2017 aan. Met het
uitbrengen van dit jaarverslag zijn we drie jaar aan de slag met de transformatie.
Transformatie is een groot woord, maar in de kern gaat het erover dat inwoners van
Ermelo (met of zonder beperking) de gelegenheid geboden wordt mee te doen, zelf of
met anderen regie te hebben in het maken van keuzes en samen verantwoordelijkheid
kunnen nemen voor de wijk of de straat waar men woont.
Kenmerkend voor de eerste twee jaar waren de implementatie van de drie gewijzigde
wetten (participatiewet, jeugdwet en WMO). De gemeente Ermelo moest, net als alle
andere gemeentes ontdekken wat de gevolgen waren van de transitie, waar ze financieel
en inhoudelijk verantwoordelijk voor zijn en hoe we kunnen volgen of inwoners van
Ermelo de zorg of ondersteuning krijgen die hen past.
Een groot gevolg voor de inwoners van Ermelo die een beroep deden op een van de drie
domeinen was dat de toegang niet duidelijk was. Mensen wisten en weten de weg niet te
vinden naar een verwijzer dan wel voorziening.
Nu na drie jaar systeemwijzigingen hebben plaats gevonden, er meer zicht is op de
kosten en effecten, ontstaat de beweging naar de echte transformatie.
De Adviesraad Sociaal Domein ziet het VN verdrag als helpend onderwerp om met elkaar
zorg te dragen voor een inclusieve samenleving juist op lokaal niveau in de gemeente
Ermelo.
Het komend jaar zal de Adviesraad Sociaal Domein op verschillende manieren aandacht
vragen bij het College van B en W voor de inclusieve samenleving. We hebben in maart
2018 hiermee een start gemaakt door aan de partijen die gaan deelnemen aan het
nieuwe college van B en W een ongevraagd advies voor te leggen waarin we het appel
doen om in het coalitieakkoord een inclusie-agenda op te nemen.
Wij hopen op deze wijze ons steentje bij te dragen aan een inclusieve samenleving waar
elke inwoner van Ermelo zich thuis voelt.
Karin Bloemendal, voorzitter Adviesraad Sociaal Domein Ermelo.
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Taakopvatting:
De adviesraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het College van B&W.
Deze adviezen gaan over alle zaken die samenhangen met het opstellen, uitvoeren en
evalueren van het beleid binnen het Sociale Domein.
De adviesraad hoort en vertaalt geluiden uit de samenleving en gaat na of het
voorgenomen beleid de wijken/(dorps)gemeenschap ondersteunt en versterkt.
Voor het samenstellen van de adviezen wordt de achterban (burgers) steeds betrokken
bij de specifieke onderwerpen die op dat moment spelen. Op deze manier draagt de
adviesraad bij aan de invulling van een maatschappij waarin mensen verantwoordelijk
zijn voor zichzelf, zich geborgen voelen en ook verantwoordelijkheid voor elkaar kunnen
nemen. De Adviesraad Sociaal Domein Ermelo streeft ernaar met haar adviezen een
zodanige impact te hebben op het gemeentelijke beleid, dat iedereen (met of zonder
beperking) volwaardig kan meedoen in de samenleving en er adequate ondersteuning en
voorzieningen zijn met het oog op een goede kwaliteit van leven voor iedereen. De
adviesraad signaleert regelmatig actief de ontwikkelingen in de Ermelose samenleving en
rapporteert de relevante onderwerpen in haar vergaderingen.
Aandachtsvelden van de Adviesraad in 2017:
De Adviesraad blijft steeds kritisch naar zichzelf als het gaat om de wijze van advisering.
We willen dit beknopt, gemakkelijk leesbaar en helpend aan het politieke debat
doen. In 2017 is opnieuw gekeken naar de wijze van opbouw van onze adviezen en zijn
er criteria opgesteld die gaan over de duidelijkheid en structuur van de geschreven
teksten. Als resultaat is daarvoor uiteindelijk een format vastgesteld wat gehanteerd zal
worden bij elk te geven advies. Ook in regionaal verband is afgesproken een dergelijk
format aan te houden waar de adviesraden uniform mee kunnen werken. Een goed
advies opstellen kost de nodige tijd waarvoor in principe 6 weken wordt uitgetrokken. In
de praktijk komt het helaas toch nog regelmatig voor dat de adviesraad deze tijd niet
gegund wordt en moet er in kortere tijdspanne gewerkt worden. De gevraagde tijd is
echter van belang om de achterban te kunnen raadplegen en om het overleg met andere
adviesraden te kunnen afstemmen. Alleen zo kan afgewogen en kwalitatief goed
advieswerk geleverd worden. De brede taakopvatting van het hele Sociale Domein heeft
bij de adviesraad geresulteerd in het beter verdelen van de taken binnen haar
organisatie. De manier van werken in de subgroepen (levensdomeinen) werd vastgelegd
in een huishoudelijk reglement, waarbij tevens de functies van secretaris en
penningmeester werden geïntroduceerd. Hieronder volgen de aandachtsvelden waarin de
adviesraad het afgelopen jaar actief mee bezig is geweest.
1.(Zelfstandig) wonen en woonomgeving (buurt)
Dit aandachtsveld gaat over het (zelfstandig) kunnen wonen in een leefbare en veilige
woonomgeving voor alle bevolkingsgroepen. Sociale opbouw in de wijk,
ontmoetingsmogelijkheden voor jong en oud en een prettige omgeving spelen een rol.
Zo lang mogelijk in je eigen woning kunnen blijven wonen (levensloopbestendig) en ook
woonvoorzieningen voor de kwetsbaren in onze samenleving zijn aandachtsvelden.
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De adviesraad is in 2017 betrokken geweest bij de verander-agenda maatschappelijke
opvang en beschermd wonen 2018-2020. Samen met de adviesraden en
ervaringsdeskundigen zijn hierover gesprekken gevoerd onder leiding van Zorgbelang
Gelderland. Vanaf 1 januari 2018 worden de taken , verantwoordelijkheden en financiën
voor maatschappelijke opvang, beschermd wonen en verslavingszorg overgeheveld van
centrumgemeente Zwolle naar de Noord-Veluwse gemeenten. Thema’s zijn het bieden
van regionaal maatwerk, de spreiding van de voorzieningen, het werken vanuit regionale
solidariteit; de nieuwe samenwerkingsvormen en de transformatie van beschermd wonen
en opvang (meer inzet van eigen kracht, betere doorstroming e.d.) Harderwijk wordt
hierin de nieuwe centrumgemeente.
Aan het eind van het jaar hebben de adviesraden uit de regio (Nunspeet, Elburg,
Oldebroek, Putten, Ermelo, Harderwijk en Zeewolde) een bijeenkomst gehouden over de
omgevingswet en de inclusieve samenleving. De adviesraad ziet hierin een belangrijk
thema voor de komende tijd: een samenleving met het oog op een duurzame
ontwikkeling en gericht op onderlinge samenhang. Bij inclusie gaat het erom dat iedereen
(met of zonder een beperking) moet kunnen meedoen en dat iedereen erbij hoort. Dat
kan alleen als de samenleving daar voor open staat.
2. Werk, dagbesteding, vrijwillige inzet en opleiding:
Het hebben van betaald werk, werk in een beschermde omgeving of vrijwilligerswerk of
een andere zinvolle dagbesteding. In welke mate hebben burgers een inkomen uit
betaald werk, in hoeverre is de financiële situatie een belemmering voor participatie in de
samenleving. Scholing en andere ontplooiingsmogelijkheden.
In het voorjaar van 2017 heeft de adviesraad samen met de adviesraden uit Harderwijk
en Zeewolde zich bezig gehouden met de vragen rondom passend werk. Middels
workshops is een visiedocument opgesteld. Passend werk kan op veel manieren worden
aangeboden: via zorgaanbieders, gemeenten en reguliere werkgevers. Ook kan gekeken
worden naar de vele vormen van dagbesteding als aanbod. Gesproken is over een
integrale aanpak, de wijze van beloning, de samenwerking bij organisaties, de
betrokkenheid van inwoners e.d. Ook voor de “doorstroom” tijdens de workshops was
veel aandacht: duidelijk is dat de doorstroom mooi en wenselijk is maar geen doel op
zichzelf. De adviesraad pleit voor een praktisch uitvoeringsplan, waarin de gemeente als
opdrachtgever een aanjaagfunctie heeft t.a.v. de creatieve innovaties en de flexibele
overgang tussen de verschillende vormen van werk.
3. Ontmoeting, sociale contacten, maatschappelijk deelnemen en vrije tijd:
Aandachtsveld waarbij het gaat in welke mate mensen deel uitmaken van een sociaal
verband en/of er intermenselijk verkeer is en in hoeverre het ontbreken hiervan een
probleem is. Invulling van de vrije tijd door middel van culturele ontplooiing, sport,
lidmaatschap vereniging, recreatie en gezelligheid.
Bij de verschillende discussies rondom dit thema komst steeds naar voren in welke mate
de inwoners van Ermelo een netwerk om zich heen hebben om te kunnen participeren in
de maatschappij. Hierover heeft de adviesraad met het Sociaal team overleg gevoerd.
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Het wijkteam van Ermelo is opgesplitst in het leefbaarheidsteam en sociaal team.
Het leefbaarheidsteam richt zich op participatie, op wat er speelt in de wijk, op wat men
zelf wil, per buurt of per bewoner. Dit kan gaan om gezamenlijk een perkje aan te
pakken, speelvoorzieningen, sociale activiteiten, aansluiten bij landelijke activiteiten als
buitenspeeldag, burendag etc. Het sociale team is in maart 2015 gestart. Verschillende
organisaties nemen deel aan dit team (9 personen). Er wordt een spreekuur gehouden
en men weet het team steeds beter te vinden, bijv. met zorgen over buurtgenoten of
schuldvragen enz. Het leefbaarheidsteam gaat zich steeds meer profileren in de wijk en
gaat een wijkschouw houden om te zien wat er in de wijken moet gebeuren om de
leefbaarheid te verbeteren. Het is belangrijk dat er in de wijken voldoende mogelijkheden
zijn om elkaar te ontmoeten voor de sociale cohesie en voorkoming van eenzaamheid.
4. Inkomen, financiën en armoedebeleid:
Aandachtsveld over het hebben van een inkomen uit arbeid of via een uitkering, de
algemene persoonlijke financiële situatie en hoeverre de financiële situatie een
belemmering is voor participatie in de samenleving.
Er is in het afgelopen jaar in de adviesraad veel aandacht geweest rondom het
armoedebeleid en daarmee samenhangend de eigen bijdrage WMO. Tevens is aan de
orde geweest het uitvoeringsplan verruiming regelingen chronisch zieken en
gehandicapten. De adviesraad heeft tevens een informerend gesprek gehouden met een
vertegenwoordiger van schuldhulpmaatje en Welzijn Ermelo (financieel café) i.v.m. een
samenhangend aanbod en externe samenwerking in de keten. Met betrekking tot de
armoedebestrijding zijn adviezen gegeven over verschillende uitvoeringsplannen; de
adviesraad kon zich behoudens enkele kanttekeningen op hoofdlijn vinden in de plannen.
5. Gezondheid, mobiliteit:
Hierbij gaat het om het lichamelijk welbevinden of de gezondheid van mensen en de
mate waarin zij hinder ondervinden van eventuele geestelijke (psycho-sociale en/of
verstandelijke) beperkingen of door (chronische) ziekte. Bij mobiliteit gaat het in de mate
waarin mensen zich kunnen verplaatsen, m.n. gehandicapten ondervinden hierbij vaak
problemen.
Het thema gezondheid is in de gemeente Ermelo uitgebreid besproken.
Allereerst in het begin van het jaar heeft de adviesraad een reactie gegeven op het
gezondheidsbeleid Regio N. Veluwe. De gemeente Ermelo is beleidsmatig zelf actief bezig
om het gezondheidsbeleid onder de aandacht van haar inwoners te brengen via het
sportbeleid en ook via de aan de werkconferenties met thema’s als: “Gezond Ouder
Worden” en “Opvoeden en Opgroeien”. De leden van de adviesraad hebben graag
meegedaan aan de workshops en gesprekken over deze onderwerpen. De mobiliteit
kwam aan het eind van het jaar aan de orde bij de gesprekken over de inclusieve
samenleving; komend jaar zal daar verder over worden doorgepraat (fysieke
toegankelijkheid en toegankelijkheid van de voorzieningen).
6. Opvoeden en opgroeien:
Het thema is kinderen laten opgroeien en opvoeden in een vertrouwde en veilige
omgeving. Dat lijkt vanzelfsprekend, maar soms lukt het niet.
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In dit levensdomein gaat het om de mate waarin tijdens het opgroeien en opvoeden een
verstoring optreedt. Preventie speelt een grote rol in het voorkomen en opvangen van
beperkingen.
In april 2017 is de adviesraad gevraagd te adviseren over de inkoopvisie jeugdhulp. Ook
hier is in regionaal verband een advies opgesteld (Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet,
Oldebroek en Putten). Over het algemeen is de inkoopvisie gezien als een duidelijk
document met goede uitgangspunten. Echter over welke wijze uitvoering tot stand gaat
komen was niet duidelijk en concreet genoeg. De adviesraden misten aandacht voor
privacy en ethiek in de jeugdhulp. Toegezegd werd dat in het visiedocument alsnog op te
nemen. Ook vragen de adviesraden aandacht voor de ontschotting tussen de
verschillende dienstverlenende organisaties. De adviezen worden gebruikt om de
inkoopvisie op de betreffende onderdelen aan te scherpen. Andere punten worden
meegenomen in de nog op te stellen ontwikkelagenda, het verdere aanbestedingstraject
en/of het implementatietraject.
Algemeen:
Bij elk van de levensdomeinen spelen inwoners zelf maar ook de gemeente een rol die de
participatie – het mee kunnen doen van inwoners – bevordert. Daarbij blijft steeds
uitgangspunt de burger zelf in zijn eigen kracht te laten komen (zelfregie) met daarbij in
ogenschouw de mate waarin burgers zelfredzaam kunnen zijn. De Adviesraad Sociaal
Domein toetst elk beleidsvoornemen van het College op dit uitgangspunt en geeft
adviezen hierover.
Voorts is onze aandacht met name uitgegaan naar de volgende onderwerpen:


Evaluatie Sociaal Domein 2015-2017: Waar staan we nu?



Regionaal overleg met andere adviesraden.



Concept-verordening Maatschappelijke ondersteuning 2018.



Problematiek Ouderenbeleid in Ermelo.



De inclusieve samenleving.



De wijze van advisering met ontwikkeling format/adviesbrief.



Vertegenwoordiging ASDErmelo bij Dag van de democratie.



Communicatieplan ASDErmelo.



Vernieuwde website ASDErmelo.

Samenstelling Adviesraad Sociaal Domein Ermelo
De samenstelling van de adviesraad was begin 2017 als volgt:
Leden:
mevrouw H.F. Bloemendal

(voorzitter)

de heer M.A. Slager

(secretaris)

de heer T.J. van den Boom
mevr. H. van Gils
mevr. L. Lichtenberg
mevr. W. van Ledden
de heer G. de Witte

(penningmeester)
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de heer Q.N. van den Berg
de heer W.F. Glimmerveen
de heer W. van Veen

Rooster van aftreden

2017

Karin Bloemendal

2018

2019

2020

Juli
1e termijn

Wout van Veen
(jan. 2021, 1e T. )
Martin Slager

Augustus
2e termijn

Theo van den Boom

Augustus
1e termijn

Henriëtte van Gils
Guus de Witte

Sept. 2020
1e termijn
(vertrek
augustus)

Oktober
1e termijn

Lisette Lichtenberg
Willemijn van Ledden

Augustus
1e termijn
Juli
1e termijn

Quincy v.d. Berg

Februari
1e termijn

Willem Glimmerveen

Oktober
1e termijn

Tanya Pit
(dec. 2011, 1e T.)

In augustus 2017 heeft de heer G. de Witte aangegeven zicht te willen terugtrekken uit
de adviesraad, wegens drukke werkzaamheden. De heer de Witte is opgevolgd door
mevr. T. Pit in december 2017.

Vergaderingen en overleg:
In 2017 is de Adviesraad 10 maal in een reguliere vergadering bijeengekomen.
februari 2017:
Bespreking huishoudelijk reglement
Gezondheidsbeleid Regio NW Veluwe
Indeling levensdomeinen herzien.
Ontwikkeling website en communicatieplan
Info eigen bijdrage WMO
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maart 2017:
Voorbereiding adviesaanvraag Passend Werk EHZ
Voorbereiding adviesaanvraag inkoopvisie jeugdhulp
Jaarverslag 2016
April 2017
Gesprek met wethouders (Karin en Lisette)
Adviesaanvraag Passend Werk EHZ gereed 26 april 2017.
Voorbereiding adviesaanvraag inkoopvisie jeugdhulp: gereed 11 april 2017.
Eigen bijdrage WMO
Regionale vergadering adviesraden 11 april 2017
Communicatieplan adviesraad
Wijze van advisering adviesraad
Mei 2017
Advies Passend Werk EHZ
Eigen bijdrage WMO
Fotosessie voor de website
Juni 2017
Reactie advies gezondheidsbeleid College
Werkconferentie gezond ouder worden
Inkoopvisie Jeugdhulp terugkoppeling advies
Vervallen cliëntenraad Sociale Dienst N.W. Veluwe
Juli 2017
Bijeenkomst beschermd wonen
Adviesaanvraag WMO verordening 2018 op komst
Adviesaanvraag uitvoeringsplan verruiming regelingen chronisch zieken en
gehandicapten.
Website afronding en gebruik sociale media
Format adviesaanvraag
Onderzoek drugsgebruik onder jongeren.
Augustus 2017
Aankondiging vertrek Guus de Witte uit adviesraad vacature invulling
Studiedag voorbereiding
Communicatieplan en website
September 2017: Geen vergadering
Oktober 2017:
Henk Ruiter: schuldhulpmaatje, samenwerking in de keten van de
schuldhulpverlening
Adviesaanvraag uitvoeringsplannen armoedebestrijding.
Themabijeenkomsten opvoeden en opgroeien en gezond ouder worden.
November 2017:
Adviesaanvraag uitvoeringsplannen armoedebestrijding.
Gebruik werkdocumenten ASDErmelo
Regionaal overleg adviesraden
Terugkoppeling bijeenkomst opvoeden en opgroeien
Terugkoppeling bijeenkomst gezond ouder worden
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December 2017:
Tanya Pit aangesteld als nieuw lid van adviesraad
Adviesaanvraag uitvoeringsplan jeugdhulp regionaal
Thema-overleg andere adviesraden: de inclusieve samenleving
Terugkoppeling bijeenkomst beschermd wonen.
Aanbevelingen met het oog op de verkiezingen maart 2018
In 2018 zal in principe 1x per maand vergaderd worden, uitgezonderd de
maanden januari en augustus. Vergaderdag: 3e donderdag van de maand.

Uitgebrachte adviezen en geagendeerde onderwerpen:
In 2017 heeft de Adviesraad schriftelijke adviezen uitgebracht op de onderstaande
beleidsvoorstellen:


23 maart 2017: Reactie lokale notitie gezondheidsbeleid “Samen voor een gezond
Noord-Veluwe”.



04 april 2017: Reactie op visie Passend Werk.



04 april 2017: Reactie op inkoopvisie jeugdhulp RNV.



12 april 2017: Regionaal advies nota “Inkoop Jeugdhulp”.



24 april 2017: Advies visie Passend Werk EHZ.



12 juli 2017: Advies uitvoeringsplan regelingen chronisch zieken en
gehandicapten.



4e kwartaal 2017; Advies m.b.t. cliëntenparticipatie bij de Sociale Dienst
Meerinzicht.



19-oktober 2017: Advies uitvoeringsplannen armoedebestrijding.



19 december 2017: Advies uitvoeringsplan jeugdhulp.

Signalen uit de samenleving
Bij elke vergadering van de adviesraad wordt aan de leden gevraagd welke actuele
onderwerpen mogelijk zijn opgevangen die het waard zijn om onder de aandacht te
brengen. In het jaar 2017 zijn de volgende maatschappelijke signalen aan de orde
gekomen. Jongeren met LVG problematiek die zelfstandig willen wonen en illegaal
verblijven op vakantieperken.
-

Toename van verwarde personen die overlast veroorzaken in de buurt.

-

Mensen die maatschappelijke begeleiding nodig hebben haken af omdat eigen
bijdrage te hoog is.

-

Door grote toename van vergrijzing bevolking in Ermelo ook toename van
dementie bij ouderen verwacht. Dementie grootste doodoorzaak in 2040.

-

Veluwse ouderen willen meer keuze in verschillende woonvormen.

-

Overlast drugsgebruik in de weekenden bij jongeren.

-

Problemen in de jeugdzorg: wachtlijsten te lang, financiën niet toereikend, te
weinig deskundigheid.
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Overleg met de gemeente Ermelo
De adviesraad heeft jaarlijks overleg met het College van B&W. Dit gebeurt in klein
verband met de wethouders inzake de voortgang en te verwachten beleidstukken waar
advies op moet worden gegeven. Ook is dit jaar een gezamenlijk overleg geweest met
het voltallige College waar actuele onderwerpen zijn besproken; o.a.:
a. Problematiek vergrijzing van inwoners van Ermelo en toename van dementie.
(Ermelo dementie-vriendelijke gemeente?)
b. Evaluatie Sociale Domein 2015-2017.
c. Integratie jeugd en WMO.
d. Cliëntenraad SDV (wijze van medezeggenschap).

Regionale samenwerking
Bij beleidsvoorstellen die in regionaal verband ontwikkeld worden, brengen de regionale
adviesraden ook zoveel mogelijk een gezamenlijk advies uit. De regionale adviesraden
van de RNV en Zeewolde hebben samenwerkingsafspraken gemaakt met elkaar en over
werkwijze en advisering. Daarbij is essentieel dat de raden niet in gebruikersgroepen
plaats nemen maar de achterban raadplegen en zo komen tot advies aan Colleges.
Sinds 2014 hebben de voorzitters van de adviesraden van Ermelo, Harderwijk, Zeewolde,
Nunspeet, Putten, Oldebroek en Elburg periodiek overleg met elkaar om
beleidsontwikkelingen binnen de gemeenten en de inzet van de adviesraden af te
stemmen.

Ondersteuning Adviesraad
De adviesraad heeft als taak zo onafhankelijk mogelijk te opereren.
Daarom wordt sinds 2016 de notulering van de vergadering door de Adviesraad zelf
verzorgd middels een notuliste. Daarnaast is uit eigen kring een secretaris benoemd en
een penningmeester die het jaarlijkse budget beheert en bewaakt. Om deelname van alle
leden mogelijk te maken wordt de Adviesraad ondersteund door een doventolk.
De Adviesraad kan om haar kennis over landelijke ontwikkelingen en op de taken van
adviesraden te vergroten een beroep doen op regionale en landelijke adviesorganisaties
en koepels zoals Zorgbelang Gelderland, programma’s als Aandacht voor Iedereen, de
landelijke WMO-koepel en via het overleg met de andere adviesraden in de regio.
Om zich inhoudelijk voor te bereiden op de adviesfunctie neemt de adviesraad deel aan
diverse voorlichtings- en informatiebijeenkomst waarvoor zij uitgenodigd wordt. In de
vergaderingen wordt afgesproken wie namens de Adviesraad deelneemt aan een
bijeenkomst. Daarnaast heeft de adviesraad een budget om scholing uit te bekostigen,
evenals onkostenvergoedingen en representatiekosten uit te bekostigen.
In 2017 zijn de uitgaven van de Adviesraad binnen dit budget gebleven.
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Website Adviesraad Sociaal Domein Ermelo
De Adviesraad heeft, vanwege de onafhankelijke rol, behoefte aan een eigen site met
eigen logo. Deze is in de loop van het jaar herzien en meer toegankelijk gemaakt.
Daarvoor is een kleine werkgroep in het leven geroepen onder leiding van Henriette van
Gils.
In de werkgroep is een communicatieplan gemaakt en voorgelegd aan de leden.
Het gebruik van sociale media wordt ingezet om het contact met de achterban te
versterken.
De werkgroep ziet erop toe dat de site actueel blijft en de mogelijkheid geeft om
interactief met de bewoners van Ermelo te communiceren.

Contact:
Heeft U vragen of opmerkingen over dit jaarverslag of de Adviesraad Sociaal Domein
Ermelo? Dan nodigen wij U van harte uit contact op te nemen.
Adviesraad Sociaal Domein Ermelo
Postbus 500
3850 AM Ermelo
Tel. 0341-567219
Email: secretaris@asdermelo.nl
Internet: www.asdermelo.nl
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