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Verslag	  vergadering	  van	  de	  Adviesraad	  Sociaal	  Domein	  Gemeente	  Oldebroek	  

10	  september2015	  

Aanwezig:	   Dhr.	  Scholten	  (voorzitter),	  dhr.	  J.	  Flipsen,	  dhr.	  D.	  Post,	  Dhr.	  P.	  Everloo,	  dhr.	  J.	  Rikkers,	  	  	  
mevr.	  C.	  Hofland,	  dhr.	  G.	  Riezebos,	  mw.	  M.	  van	  der	  Werfhorst	  (aspirant-‐lid)	  
Afwezig:	   Mw.	  H.	  Schoonhoven,	  mw.	  A.	  Teeken	  
Gemeente:	  	   Mw.	  G.	  Zielhuis,	  dhr.	  G.	  Hooiveld,	  dhr.	  T.	  van	  Noorloos,	  mw.	  M.	  Wagenaar	  
Notulist:	   mw.	  D.	  Sneller	  
	  
Opening	  
De	  voorzitter	  opent	  de	  vergadering.	  

Ingekomen	  stukken	  
Uitgangspunten	  basismobiliteit	  RNV	  	  
Dhr.	  Post	  is	  van	  mening	  dat	  de	  afstand	  tussen	  de	  organisatie	  en	  de	  burger	  steeds	  groter	  wordt,	  
doordat	  dit	  soort	  stukken	  in	  regionaal	  verband	  worden	  opgesteld.	  Het	  geld	  staat	  centraal	  en	  de	  
burger	  komt	  steeds	  minder	  in	  beeld.	  Er	  wordt	  niet	  benoemd	  hoe	  de	  burger	  dit	  gaat	  ervaren.	  De	  heer	  
Flipsen	  geeft	  aan	  dat	  dit	  ook	  als	  punt	  van	  zorg	  is	  gedeeld	  door	  de	  gezamenlijke	  adviesraden.	  
	  
Mevrouw	  Zielhuis	  geeft	  aan	  dat	  de	  mogelijkheid	  bestaat	  om	  dit	  onderwerp	  nog	  eens	  in	  een	  informele	  
raadsbijeenkomst	  te	  bespreken.	  Doel	  van	  deze	  raadsbijeenkomsten	  is	  om	  onderwerpen	  breder	  uit	  te	  
diepen	  zonder	  dat	  daar	  besluiten	  over	  worden	  genomen.	  	  
Mevrouw	  Zielhuis	  informeert	  bij	  de	  betrokken	  collega	  of	  er	  een	  reactie	  komt	  op	  de	  vragen	  van	  de	  
adviesraad.	  Indien	  mogelijk	  wordt	  er	  een	  informatieve	  raadsbijeenkomst	  gepland	  voor	  dit	  
onderwerp.	  De	  adviesraad	  wil	  hier	  graag	  aansluiten.	  	  
	  
Regionaal	  advies	  HHT	  
Dit	  advies	  is	  door	  de	  gezamenlijke	  Wmo-‐raden	  van	  de	  Noord-‐Veluwe	  uitgebracht.	  	  
	  
Voor	  beide	  stukken	  geldt	  dat	  deze	  in	  de	  vakantietijd	  moesten	  worden	  behandeld,	  wat	  niet	  als	  prettig	  
is	  ervaren.	  
	  
2.	  Samenwerking	  NEO	  (Nunspeet,	  Elburg,	  Oldebroek)	  	  
De	  stukken	  over	  NEO	  uit	  de	  raadsvergadering	  van	  31	  augustus	  zijn	  te	  vinden	  op	  de	  website	  van	  de	  
gemeente	  (BIS).	  
De	  raad	  van	  Oldebroek	  heeft	  op	  enig	  moment	  besloten	  dat	  Oldebroek	  als	  gemeente	  te	  klein	  wordt	  
om	  alle	  vraagstukken	  die	  er	  liggen	  aan	  te	  kunnen.	  Voor	  samenwerking	  met	  Hattem	  en	  Heerde	  is	  niet	  
voldoende	  draagvlak.	  Daarom	  wordt	  er	  nu	  gekeken	  naar	  andere	  natuurlijke	  partners.	  Ook	  is	  er	  een	  
bepaalde	  druk	  van	  de	  provincie	  inzake	  schaalvergroting.	  De	  samenwerking	  met	  Nunspeet	  en	  Elburg	  
wordt	  nu	  gezocht.	  Op	  dit	  moment	  werken	  de	  gemeenten	  al	  veel	  samen	  in	  de	  RNV.	  Het	  is	  de	  
bedoeling	  om	  op	  een	  aantal	  vlakken	  te	  gaan	  samenwerken,	  zoals	  bedrijfsvoering,	  veiligheid	  en	  
inkoop.	  De	  aansluiting	  met	  H2O	  wordt	  waar	  mogelijk	  uitgebreid,	  bijv.	  ICT.	  
	  
3.	  Adviesaanvraag	  ontwikkelingen	  peuteropvang	  
Dhr.	  Hooiveld	  geeft	  aan	  dat	  vanaf	  2015	  peuteropvang	  niet	  meer	  gesubsidieerd	  wordt.	  Voor	  de	  
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ontwikkeling	  van	  jonge	  kinderen	  blijkt	  peuteropvang	  erg	  belangrijk	  te	  zijn.	  Nu	  wordt	  alleen	  VVE	  
gesubsidieerd.	  Het	  aantal	  kinderen	  in	  de	  peuteropvang	  is	  enorm	  afgenomen.	  1-‐kostwinner	  gezinnen	  
kunnen	  niet	  profiteren	  van	  kinderopvangtoeslag,	  waardoor	  het	  voor	  deze	  gezinnen	  vaak	  te	  duur	  
wordt	  om	  de	  kinderen	  naar	  de	  peuteropvang	  te	  laten	  gaan.	  Het	  plan	  is	  om	  vanaf	  2016	  deze	  gezinnen	  
te	  subsidiëren.	  Daarvoor	  is	  dekking	  gevonden	  binnen	  de	  begroting.	  Het	  kabinet	  heeft	  onlangs	  
besloten	  om	  voor	  deze	  groep	  ook	  60	  mln	  euro	  uit	  te	  trekken.	  Op	  basis	  van	  gegevens	  uit	  2014	  kan	  
afgeleid	  worden	  dat	  ongeveer	  negentig	  peuters	  gebruik	  zullen	  maken	  van	  de	  peuteropvang	  zodra	  
deze	  weer	  gesubsidieerd	  wordt.	  
	  

• Mw.	  Hofland	  vraagt	  of	  er	  naast	  deze	  negentig	  peuters	  wellicht	  nog	  ouders	  zijn	  die	  ook	  voor	  
2015	  geen	  geld	  hadden	  om	  hun	  peuter	  naar	  de	  opvang	  te	  doen.	  Heeft	  het	  zin	  om	  te	  kijken	  
naar	  deze	  groep?	  Dhr.	  Hooiveld	  geeft	  aan	  dat	  dit	  niet	  onderzocht	  is,	  maar	  op	  basis	  van	  
gegevens	  van	  de	  basisscholen	  blijkt	  dat	  tot	  en	  met	  2014	  90%	  van	  de	  kinderen	  op	  de	  
basisschool	  gebruik	  hadden	  gemaakt	  van	  peuteropvang.	  	  

• Mw.	  Hofland	  vraagt	  verder	  of	  er	  een	  ondergrens	  is	  voor	  de	  eigen	  bijdrage.	  Dhr.	  Hooiveld	  
geeft	  aan	  dat	  dit	  niet	  onderzocht	  is.	  Mogelijk	  kan	  een	  beroep	  worden	  gedaan	  op	  bijzondere	  
bijstand.	  De	  heer	  Van	  Noorloos	  geeft	  aan	  dat	  het	  nu	  al	  wel	  gebeurt	  dat	  als	  ouders	  de	  eigen	  
bijdrage	  niet	  kunnen	  betalen	  en	  deskundigen	  peuteropvang	  adviseren	  de	  gemeente	  de	  
kosten	  voor	  haar	  rekening	  neemt	  in	  de	  vorm	  van	  bijzondere	  bijstand.	  

• Dhr.	  Everloo	  geeft	  aan	  dat	  de	  preventieve	  werking	  van	  peuteropvang	  belangrijk	  is	  met	  het	  
oog	  op	  voorkoming	  van	  (zware)	  jeugdzorg.	  

• Dhr.	  Post	  is	  van	  mening	  dat	  er	  te	  veel	  gefocust	  wordt	  op	  besparing	  in	  de	  jeugdzorg.	  Het	  
bevorderen	  van	  de	  volksgezondheid	  moet	  het	  doel	  zijn.	  Dhr.	  Post	  mist	  de	  integrale	  
benadering.	  	  

• Dhr.	  Scholten	  merkt	  op	  dat	  er	  minder	  nadruk	  gelegd	  zou	  moeten	  worden	  op	  de	  kosten	  en	  
meer	  op	  de	  kwaliteit	  van	  leven.	  Dhr.	  Scholten	  vindt	  verder	  dat	  het	  goed	  is	  dat	  er	  gelijkheid	  
komt	  tussen	  1-‐	  en	  2-‐verdieners.	  
	  

Belangrijk	  punt	  bij	  de	  publicatie:	  vooral	  wijzen	  op	  ontwikkelingsmogelijkheden	  van	  de	  kinderen.	  	  
	  
Advies:	  Pleidooi	  voor	  een	  breder	  zicht	  op	  preventie.	  	  
Dhr.	  Everloo	  stuurt	  het	  advies	  naar	  mw.	  Woudstra.	  
	  
4.	  Adviesaanvraag	  transformatieagenda	  Jeugd	  
Dhr.	  Van	  Noorloos	  geeft	  aan	  dat	  het	  belangrijk	  is	  om	  de	  ouders	  en	  het	  eigen	  netwerk	  meer	  te	  
betrekken	  bij	  de	  zorg	  voor	  de	  kinderen.	  Hier	  zit	  vaak	  de	  deskundigheid	  en	  het	  voelt	  vertrouwd.	  Zo	  
ontstaat	  ruimte	  voor	  kinderen	  die	  wel	  specialistische	  zorg	  nodig	  hebben.	  Er	  moet	  een	  vloeiende	  
overgang	  komen	  tussen	  eerste	  lijns	  zorg	  en	  informele	  zorg,	  zodat	  er	  minder	  langdurige	  zorgtrajecten	  
nodig	  zijn.	  
	  

• Mw.	  Hofland	  vraagt	  hoe	  dhr.	  Van	  Noorloos	  de	  samenvoeging	  van	  de	  wereld	  van	  preventie	  en	  
jeugdhulp	  tot	  één	  wereld	  (zie	  adviesaanvraag)	  voor	  zich	  ziet.	  Dhr.	  Van	  Noorloos	  merkt	  op	  dat	  
hier	  al	  een	  begin	  mee	  wordt	  gemaakt	  in	  het	  CJG,	  waar	  twee	  mensen	  aan	  de	  voorkant	  (Veilig	  
Thuis)	  goed	  kijken	  naar	  wat	  er	  al	  gedaan	  is	  en	  hoe	  we	  met	  klein	  beetje	  ondersteuning	  grote	  
zorg	  kunnen	  voorkomen.	  Kijken	  met	  een	  bredere	  blik	  dus,	  maar	  dit	  is	  nog	  een	  zoekproces.	  	  

• Mw.	  Hofland	  vindt	  punt	  4.2	  te	  mager	  belicht.	  Er	  is	  goede	  begeleiding	  nodig	  om	  een	  gesprek	  
te	  leiden,	  maar	  ook	  om	  te	  controleren	  of	  deze	  zorg	  geleverd	  wordt	  door	  iedereen.	  Mw.	  
Hofland	  wil	  dit	  graag	  terug	  zien	  in	  het	  programma	  van	  eisen.	  

• Bij	  punt	  4.4	  vraagt	  mw.	  Hofland	  zich	  af	  hoe	  wordt	  gewaarborgd	  dat	  deze	  kennis	  wordt	  
uitgewisseld.	  Dhr.	  Van	  Noorloos	  geeft	  aan	  dat	  dit	  in	  het	  inkoopproces	  heel	  nadrukkelijk	  
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wordt	  meegenomen.	  Bij	  de	  behandeling	  van	  de	  subsidieaanvraag	  wordt	  dit	  ook	  
afgedwongen.	  

• Dhr.	  Post	  is	  van	  mening	  dat	  het	  stuk	  te	  ideologisch	  gesteld	  is.	  Er	  kan	  geen	  sprake	  zijn	  van	  
afname	  in	  deze	  tijd.	  Houd	  het	  realistisch.	  	  

• Dhr.	  Flipsen	  vindt	  de	  evaluatie	  wat	  aan	  de	  magere	  kant.	  Er	  moet	  meer	  zichtbaar	  worden	  wat	  
je	  monitort	  en	  wat	  dit	  oplevert.	  	  

• Dhr.	  Scholten	  wil	  graag	  de	  monitoring	  periodiek	  in	  de	  adviesraad	  terug	  laten	  komen(2x	  per	  
jaar).	  De	  nulmeting	  2015	  dient	  hiervoor	  als	  basis.	  	  
	  

Advies:	  Dhr.	  Everloo	  stuurt	  het	  advies	  naar	  mw.	  Woudstra.	  
	  
5.	  Adviesaanvraag	  Transformatie	  agenda	  maatschappelijke	  zorg	  
Dit	  stuk	  is	  op	  dit	  moment	  nog	  niet	  gereed.	  Binnenkort	  zal	  per	  mail	  aan	  de	  leden	  advies	  worden	  
gevraagd.	  	  

6.	  Bezetting	  van	  de	  Adviesraad	  
• Dhr.	  Scholten	  vindt	  dat	  er	  geen	  sprake	  kan	  zijn	  van	  vrijblijvendheid	  als	  je	  kiest	  om	  lid	  te	  

worden	  van	  de	  Adviesraad.	  	  Afmeldingen	  komen	  soms	  op	  heel	  korte	  termijn.	  	  
• Verder	  meldt	  dhr.	  Scholten	  dat	  er	  een	  kandidaat	  is	  voorgedragen	  in	  de	  vacature	  van	  

voorzitter:	  mw.	  Hofland.	  Besloten	  is	  om	  de	  volgende	  twee	  vergaderingen	  samen	  voor	  te	  
bereiden,	  zodat	  mw.	  Hofland	  vanaf	  1	  januari	  2015	  het	  voorzitterschap	  over	  kan	  nemen.	  Dhr.	  
Flipsen	  blijft	  vice-‐voorzitter.	  

• Als	  de	  werkzaamheden	  het	  toelaten	  wil	  dhr.	  Scholten	  nog	  een	  poosje	  als	  lid	  aanblijven.	  
• Mw.	  Van	  de	  Werfhorst	  geeft	  aan	  nog	  graag	  een	  jaar	  langer	  aspirant-‐lid	  te	  willen	  blijven.	  

	  
Er	  komen	  steeds	  meer	  bijeenkomsten	  in	  de	  regio,	  waarvan	  sommigen	  ook	  op	  de	  middag	  worden	  
gehouden.	  Soms	  komen	  uitnodigingen	  heel	  kort	  van	  tevoren	  of	  in	  de	  vakantieperiode.	  Er	  wordt	  
slecht	  gecommuniceerd	  over	  wie	  er	  wel	  of	  niet	  naar	  toe	  gaat.	  Besloten	  wordt	  dat	  de	  betrokken	  
portefeuillehouder	  in	  ieder	  geval	  naar	  de	  voorzitter	  reageert	  of	  hij	  of	  zij	  gaat.	  	  
	  
Mw.	  Hofland	  pleit	  voor	  uitbreiding.	  Het	  streven	  is	  om	  vier	  leden	  per	  domein	  te	  krijgen	  en	  de	  
voorzitter	  vrij	  te	  houden	  van	  een	  portefeuille.	  Aan	  mw.	  Woudstra	  wordt	  gevraagd	  om	  het	  profiel	  en	  
de	  oproep	  naar	  nieuwe	  leden	  weer	  op	  de	  website	  te	  plaatsen.	  Ook	  wordt	  aan	  de	  leden	  gevraagd	  om	  
het	  eigen	  netwerk	  langs	  te	  gaan	  om	  leden	  te	  werven.	  Indien	  nodig	  kan	  daarna	  via	  de	  huis	  aan	  huis	  
worden	  geworven.	  	  
	  
7.	  Terugkoppeling	  adviezen	  
Er	  zijn	  geen	  terugkoppelingen.	  

8.	  Activiteiten	  en	  terugkoppeling	  
Op	  dit	  moment	  is	  niet	  bekend	  hoe	  het	  met	  de	  voortgang	  van	  het	  aanpassen	  van	  de	  website	  staat.	  Dit	  
moet	  wel	  prioriteit	  krijgen.	  
	  	  

• 9.	  Verslag	  Adviesraad	  Sociaal	  Domein	  +	  actielijst	  18	  juni	  
Er	  zijn	  1800	  brieven	  verstuurd	  in	  verband	  met	  de	  Nulmeting	  in	  plaats	  van	  de	  genoemde	  12.	  

• Bij	  punt	  5.	  	  actiepunt	  Biemond.	  Dit	  is	  nog	  niet	  geregeld,	  mw.	  Zielhuis	  pakt	  dit	  op.	  
	  
12.	  Mededelingen	  en	  rondvraag	  

• De	  folder	  PGB	  is	  veel	  te	  uitgebreid	  en	  moet	  in	  klare	  taal	  geschreven	  worden.	  Er	  komt	  een	  
nieuw	  voorstel.	  	  
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• Op	  24	  september	  zal	  de	  Adviesraad	  zich	  presenteren	  tijdens	  een	  informatieve	  
raadsbijeenkomst.	  Dhr.	  Scholten,	  dhr.	  Rikkers	  en	  mw.	  Hofland	  zijn	  hierbij	  aanwezig.	  	  

• Dhr.	  Scholten	  mailt	  een	  overzicht	  van	  toekomstige	  regionale	  overleggen	  naar	  de	  leden.	  
• Dhr.	  Flipsen	  meldt	  dat	  er	  nog	  geen	  reactie	  is	  gestuurd	  naar	  een	  burger	  die	  op	  7	  juli	  een	  mail	  

heeft	  gestuurd	  met	  een	  vraag	  over	  toelating	  tot	  dagbesteding.	  Er	  moet	  duidelijkheid	  komen	  
over	  procedures	  als	  deze.	  

• Mw	  Hofland	  heeft	  een	  wensenlijst:	  	  
-‐	  het	  verslag	  binnen	  één	  week	  na	  de	  vergadering	  ontvangen.	  	  	  
-‐	  Vergaderdata	  voor	  een	  heel	  jaar	  vooruit	  plannen.	  	  
-‐	  Een	  lijst	  van	  dossiers	  en	  van	  specialisaties	  van	  de	  leden	  om	  te	  kunnen	  bepalen	  waar	  de	  
specifieke	  kennis	  zit.	  	  
-‐	  Een	  verslag	  van	  alle	  regio-‐overleggen.	  

• Dhr.	  Post	  vraagt	  hoe	  ver	  het	  is	  met	  de	  herindicaties?	  mw.	  Zielhuis	  geeft	  aan	  dat	  de	  termijn	  
van	  de	  Wmo-‐indicaties	  waarschijnlijk	  gehaald	  wordt.	  Bij	  Jeugd	  lukt	  dat	  niet	  allemaal.	  
Indicaties	  worden	  dan	  verlengd	  tot	  1	  mei	  2016.	  	  
In	  het	  najaar	  kan	  door	  een	  werkbezoek	  bij	  het	  Sociaal	  Team	  of	  door	  het	  uitnodigen	  van	  een	  
consulent	  meer	  informatie	  verkregen	  worden	  over	  de	  keukentafelgesprekken.	  

• De	  PGB	  afhandeling	  zorgt	  wel	  voor	  wat	  problemen,	  vooral	  met	  de	  systemen	  van	  de	  SVB.	  	  
• Mw.	  Zielhuis	  geeft	  aan	  dat	  wanneer	  iemand	  behoefte	  aan	  een	  training,	  dit	  kenbaar	  gemaakt	  

mag	  worden.	  	  
	  
13.	  Sluiting	  
De	  voorzitter	  sluit	  de	  vergadering.	  
Actielijst	  

Nr.	   Datum	   Actie	   Actiehouder	  

1	   	   Doelgroepenoverzicht;	  aanvullen	  door	  leden	  en	  mailen	  
naar	  Grytsje	  

Mw.	  Zielhuis,	  mw.	  
Woudstra	  

2	   	   Werkbezoek	  Sociaal	  Team,	  eind	  van	  de	  middag,	  
aansluitend	  vergaderen	  

Dhr.	  Flipsen	  

3	   	   Flyer	  voor	  nieuwe	  inwoners	  over	  raad	   Mw.	  Hofland/	  Mw.	  
Woudstra	  

4	   	   Speerpunten	  perspectievennota	  benoemen,	  ter	  info	  
meesturen	  

Mw.	  Zielhuis,	  mw.	  
Woudstra	  

5	   	   Informatieve	  raadsbijeenkomst	  plannen	  voor	  
uitgangspunten	  basismobiliteit	  RNV	  

Mw.	  Zielhuis	  

6	   	   Monitoring	  Jeugd	  2x	  per	  jaar	  op	  de	  agenda	   Dhr.	  Van	  Noorloos/	  
mw.	  Woudstra	  

7	   	   Nieuwe	  leden	  werven	  in	  eigen	  netwerk,	  profiel	  en	  
vacature	  op	  website	  plaatsen	  

Allen,	  mw.	  Woudstra	  

8	   	   Overzicht	  regionale	  overleggen	  mailen	  naar	  leden	   Dhr.	  Scholten	  
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9	   	   Procedures	  opstellen	  voor	  vragen	  van	  burgers	  (n.a.v.	  
vraag	  over	  dagbesteding	  per	  mail)	  

Allen	  

10	   	   Lijst	  met	  dossiers	  en	  kennis	  en	  specialisaties	  van	  de	  
leden	  opstellen	  

Allen	  

11	   	   Prioriteit	  geven	  aan	  aanpassen	  website	   Mw.	  Woudstra	  

	  

	  


