
 

 
Wmo-raad Gemeente Oldebroek 

 

 

 

 

Verslag Wmo-raad Gemeente Oldebroek 23 september 2014  - 1 - 

Verslag EXTRA vergadering van de Wmo-raad Gemeente Oldebroek 23 september 2014 
 
Aanwezig: dhr. R. Scholten, dhr. J. Flipsen, dhr. G. Riezebos, dhr. P. Everloo, dhr. J. Eenkhoorn, 

dhr. A. van Gaalen 
 
Afwezig: mw. G. van Hooren, dhr. M. Michelsen, mw. A. Teeken, dhr. J. Rikkers 
 
Gemeente: mw. G. Zielhuis, mw. D. Smid, mw. D. Mulderij, mw. Y. Roseboom, dhr. B. van Beek, 

mw. E. Fleer 
 
Notulist: mw. C.J. Tibben 

 
 

1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.  
 
Er is een mail binnengekomen van dhr. Gerritsen, hij is vader van een meervoudig gehandicapt 
kind. De Wmo-raad ziet hierin een individueel belang en ook tegengestelde belangen. Er ontstaat 
nu onrust onder de burgers. De communicatie vanuit de gemeente hierin is nu van cruciaal 
belang. Dhr. Van Beek geeft een toelichting hoe de communicatie zal verlopen. Dhr. Scholten zal 
een reactie schrijven. 
 
Er zijn veel afmeldingen voor vanavond van de Wmo-leden. Dit tot grote teleurstelling. 
 
Mw. Uitslag heeft aangegeven dat haar activiteiten voor de Wmo-raad stoppen. 
 
 

2. Inleiding sociaal domein algemeen 
- Mw. Roseboom geeft een korte inleiding. De vragen worden verder in de subgroepen 

behandeld. 
- Het doel is om het integraal aan te pakken. Vanavond wordt jeugd niet behandeld, hiervoor 

zijn eerder in het jaar stukken voor aangeleverd en besproken. Op dit moment is er niet veel 
nieuws over te melden. 

- Bij sociaal domein gaat het meer om vanuit je eigen kracht werken. Lukt het niet dan is er 
informele ondersteuning, lukt het dan nog niet dan kan men terecht voor de voorzieningen bij 
de gemeente. Als laatste wordt gekeken naar maatwerk voor de betreffende individu. 

- De pilot voor het sociaal domein gaat per oktober van start, het team bestaat uit 
beroepskrachten vanuit verschillende organisaties (SWO, LPIZ, Stimez, MEE, ICare, 
Humanitas, CJG, Delta Wonen, Langer thuis in Wezep en gemeente Oldebroek). Er wordt 
naar toe gewerkt dat de beroepskrachten en de vrijwilligersorganisaties steeds meer naar 
elkaar toegroeien. 

- In het bestek is opgenomen dat resultaten moeten worden gemeld over de samenwerking 
tussen de organisaties en de vrijwilligers. In april 2015 is het eerste meetmoment. 

- De communicatie naar de burgers toe is opgenomen in een communicatieplan. In Oldebroek 
zijn 6 kernen, waarvan in Wezep de pilot van start gaat. Een vraagpunt voor de overige 
kernen zijn de dorpsgroepen, hierin zitten mensen uit de verschillende kernen. Per kern is een 
dorpsgroep. Hoe de burger met een dorpsgroep in contact komt moet verder worden 
uitgewerkt. Vooral in de kleinere kernen blijkt er al enige bekendheid met de dorpsgroepen te 
zijn. 

- In de huis-aan-huis bladen wordt veel gecommuniceerd, er komen inloopspreekuren en op de 
website wordt er veel gecommuniceerd o.a. het beleidsplan en er komt een onderdeel 
‘veelgestelde vragen’. Vanaf 29 september start een landelijke campagne om de samenleving 
te informeren over de veranderingen. 

- Met de huisartsen zijn de eerste gesprekken gevoerd, dat vergt nog verdere aandacht. 
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3. In 3 groepen uiteen 

De raad gaat in 3 groepen uiteen om de stukken te bespreken. De verdeling is als volgt: 
Wmo:     dhr. Flipsen en dhr. Eenkhoorn 
Participatie:    dhr. Scholten en dhr. Riezebos 
Sociaal Domein algemeen:   dhr. Everloo en dhr. Van Gaalen 
 
 

4. Gezamenlijke terugblik en samenvatten 
Per groep wordt een korte terugblik gegeven. 
 
De afspraak is dat op 29 september de adviesaanvragen bij de gemeente liggen zodat de stukken 
verder de procedure in kunnen gaan. 
 
De nieuwe naam voor de Wmo-raad wordt Adviesraad Sociaal Domein. 
 
 

5. Sluiting 
De volgende vergadering staat gepland op 16 oktober 2014 om 19.30 uur. 
 
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering. 


