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Verslag vergadering van de Wmo-raad Gemeente Oldebroek 6 maart 2014 
 
Voorzitter: dhr. R. Scholten 
Vicevoorzitter: dhr. J. Flipsen 
Secretaris: dhr. A. van Gaalen 
De leden: mw. W. Spijkerboer, dhr. M. Michelsen, dhr. R. Wienbelt, dhr. G. Riezebos, 

dhr. P. Everloo 
Gemeente: mw. G. Zielhuis, dhr. T. van Noorloos 
Notulist: mw. C.J. Tibben 

 
 
1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. 
 
2. Notitie Jeugdzorg 

- Dhr. Van Noorloos geeft een toelichting op de notitie. Eind vorig jaar dreigende een aantal 
bureaus Jeugdzorg om te vallen doordat er onduidelijk was over de situatie per 1 januari 
2015. Medewerkers probeerden elders te solliciteren omdat zij niet langer zeker waren 
van hun baan. 

- Er is nu vanuit de overheid opgelegd dat alle regio’s voor 28 februari moeten mededelen 
hoe zij in 2015 de taken van bureau jeugdzorg gaan beleggen. Mocht het zo zijn dat er 
veranderingen optreden, taken anders belegd worden, dan gaat dit volgens het principe 
mens volgt werk. Dat betekent dat in principe iedereen in dienst blijft en wordt 
gedetacheerd.  

- Het AMK (Algemeen Meldpunt Kindermishandeling) moet straks worden ondergebracht 
per 1 januari 2015 bij het AMHK (samengevoegd met het steunpunt huiselijk geweld). 
Waarschijnlijk zal dat in Apeldoorn zijn. 

- Gemeente Oldebroek heeft de garantie gegeven aan bureau jeugdzorg dat 80% van het 
huidige budget in 2015 wordt ingekocht. Er blijft een probleem met de frictiekosten. De 
gemeente heeft de bal neergelegd bij het Rijk en de Provincie. Het transitie arrangement 
blijft verder ongewijzigd. 

- Bestaat bureau jeugdzorg nog per 2016? 
Er is nog onduidelijkheid over. De inzet is om snel duidelijkheid te geven over 2016. Dat 
zal zeker nog een half jaar duren. 

- Onderzoeken hebben aangegeven dat bureau jeugdzorg niet levensvatbaar is. Bureau 
jeugdzorg zal met een levensvatbaar plan moeten komen om haar voortbestaan te 
garanderen. 

 
3. Nieuwsbrief sociaal domein 

Mw. Zielhuis geeft aan er nieuwsbrief is opgesteld, zijn nog niet uit over de precieze vorm. Zij 
licht enkele punten toe. 
- Er vindt een bijeenkomst plaats waarin de omliggende gemeenten bij elkaar komen om te 

bekijken of er gezamenlijke inkoop kan worden gedaan op Wmo en AWBZ gebied.  
- Er komt een onderzoek naar de toekomst van de sociale werkvoorziening.  
- Dhr. Flipsen merkt op dat er een convenant  is getekend tussen VNG, MEE en de 

overheid. Heeft dat hier invloed op? 
- Dhr. Van Noorloos licht toe dat voor 1 mei de gemeente moet aangeven wat zij in 2015 

met de MEE-organisatie willen. Structureel zit de gemeente niet vast aan de MEE-
organisatie. De taken moeten wel worden uitgevoerd, dat kan wellicht ook door een 
andere organisatie worden gedaan. 

- Dhr. Scholten vraagt zich af hoe de burger hierover in eenvoudigere taal kan worden 
geïnformeerd. Een soort samenvatting voor de achterban. 

- Mw. Zielhuis geeft aan dat in maart is gestart met een katern in het huis-aan-huis blad met 
hierin informatie over decentralisaties en interviews met mensen waar eigen kracht uit 
spreekt. 
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4. Update website 
Er is een update uitgevoerd op de website. Het verzoek aan de leden om nog een keer kritisch 
naar de website te kijken, met name naar de persoonlijke teksten van de leden. De volgende 
vergadering staat het nogmaals op de agenda.  

 
5. Profilering Wmo-raad, vacature 
6. Rollen en posities Wmo-raadsleden 

- Agendapunt 5 en 6 worden samen behandeld. 
- Dhr. Flipsen licht toe dat een groep van 6 mensen bij elkaar is gekomen en samen een 

nieuwe tekst hebben gevormd. Tevens is gekeken naar een advertentietekst. 
- Mw. Zielhuis geeft aan de groep goed op stoom was en mooi op schema lag. Er was 

gesteld dat de gemeente nog een formeel verzoek aan de Wmo-raad zou doen voor de 
uitbreiding naar het sociaal domein. Mw. Zielhuis heeft hiervoor een voorstel geschreven. 
Het college heeft deze aangehouden. Vervolgens heeft mw. Zielhuis meerdere 
gesprekken gevoerd met het college om vragen te beantwoorden en helderheid te geven. 
Afgelopen dinsdag is het college akkoord gegaan met het voorstel. Zeker met het idee 
van de Wmo-raad om meer te profileren in de gemeente. 

- De vacature wordt door dhr. Flipsen geplaatst in huis-aan-huis en Veluweland. 
- Dhr. Scholten neemt contact op met de kerken voor plaatsing in de kerkbladen. 
- Dhr. Michelsen plaatst de vacature op Locourant.nl 
- De volgende mensen voeren de sollicitatiegesprekken: dhr. Flipsen, dhr. Scholten en dhr. 

Everloo. Als reservelid staat dhr. Michelsen. 
- Mw. Zielhuis kijkt het reglement na t.a.v. de vaststellingprocedure. 

 
7. Standpuntbepaling t.a.v. diverse platforms 

Dit agendapunt wordt doorgeschoven naar de vergadering van 3 april 2014. 
 
8. Verslag Wmo-raad + actielijst 14 januari 2014 

Dhr. Gerritsen wijzigen in dhr. Riezebos. 
 

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
9. Mededelingen en rondvraag 

- Terugkoppeling bezoek dhr. Van Gaalen en Scholten aan samenwerkingsverband 
gereformeerde kerken. Het is een waardevol gesprek geweest. 12 april staat een 
vervolggesprek gepland. De kerken willen iets doen, maar zijn aan het zoeken hoe dit 
vorm te geven. 

- Op de uitnodiging voor de bijeenkomst huisartsen heeft de Wmo-raad positief 
geantwoord. 

- Vraag van Wmo-raad Ermelo of wij betrokken willen worden bij het inkooptraject 
Wmo/AWBZ. De Wmo-raad wil graag in gesprek en de handreiking oppakken. 

- Dhr. Van Gaalen informeert naar de stand van zaken t.a.v. H2O. 
Op dit moment is er geen actie gaande. 

- Dhr. Flipsen meldt dat hij niet aanwezig is bij de vergaderingen in april en juni. 
- Programmamanager decentralisaties Yvonne Roseboom. Mw. Zielhuis zal haar 

uitnodigen voor de vergadering van 3 april. Dit zal een brainstormsessie zijn. 
 
10. Sluiting 

De volgende vergadering staat gepland op 3 april 2014 om 19.30 uur. 
 

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering. 
 
Actielijst 

Nr. Datum Actie Actiehouder 

1. 17-10-13 Notitie beleidsplan jeugdzorg, waar zit het kleurlokaal. In een notitie 
vormgeven en terugkoppelen aan de Wmo-raad 

Van Noorloos 

2. 06-03-14 Vacature plaatsen in huis-aan-huis bladen, etc. Flipsen 



 

 
Wmo-raad Gemeente Oldebroek 

 

 

 

 

Verslag Wmo-raad Gemeente Oldebroek 6 maart 2014  - 3 - 

3. 06-03-14 Contact met kerken inzake plaatsen vacature in kerkbladen Scholten 

4. 06-03-14 Vacature plaatsen op Locourant Michelsen 

5. 06-03-14 Reglement nakijken t.a.v. aanstellingsprocedure Zielhuis 

 
Prestatievelden 

1. Leefbare wijk Michelsen, Spijkerboer 

2. Opgroeiende jongeren en ouders Michelsen, Spijkerboer 

3. Informatievoorziening Everloo, vacature 

4. Mantelzorg en vrijwilligers Riezebos, vacature 

5. Algemene voorzieningen Flipsen, Riezebos 

6. Specifieke individuele voorzieningen Flipsen, Everloo 

7. Maatschappelijke opvang Wienbelt, Van Gaalen 

8. GGZ Wienbelt, Van Gaalen 

9. Verslavingsbeleid Wienbelt, Van Gaalen 

 


