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Verslag vergadering van de Adviesraad Sociaal Domein Gemeente Oldebroek  
16 april 2015 

Aanwezig: dhr. R. Scholten (voorzitter), dhr. J. Flipsen, , dhr. G. Riezebos, mw. C. Hofland, dhr. 
D. Post, dhr. P. Everloo, mw. A. Teeken, mw. M. Van der Werfhorst (aspirant-lid), mw. 
H. Schoonhoven (aspirant-lid). 

Afwezig: dhr. J. Rikkers 

Gemeente: mw. G. Zielhuis, dhr. T. van Noorloos, Dhr. B. van Beek, mw. Y. Roseboom 

Notulist: mw. R. Woudstra 

1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom in het bijzonder de aspirant 
leden mevrouw Van de Werfhorst en mevrouw Schoonhoven. Daarna volgt een kort voorstelrondje. 

Ingekomen stukken  
- Ontwikkelingen nieuw beleidsplan schulddienstverlening (portefeuille WMO)  
Gemeente: Het projectplan, geschreven als een intern projectplan, is ter informatie aan de raad 
voorgelegd. De gemeente hoort graag opmerkingen of vragen zodat deze meegenomen kunnen 
worden. In een volgend overleg wordt het plan toegelicht. 

Vraag vanuit raad: Bij het Diaconaal Platform is het project Schuldhulpmaatje uitgebreid ter sprake 
gekomen. Wat is de relatie tussen Schuldhulpmaatje en het beleidsplan? 
Antwoord: Er wordt onderzocht hoe het project Schuldhulpmaatje geïntegreerd kan worden. Partijen 
denken mee tijdens de ontwikkeling van het beleid. 

Vraag vanuit raad: Over hoeveel budget wordt er gesproken in het projectplan? 
Antwoord: In het volgende overleg wordt ingegaan op het plan en is ruimte voor vragen. 
 
2. Doorontwikkeling programma Sociaal Domein 

Mondelinge toelichting Yvonne Roseboom: 
In 2014 is geïnvesteerd om op 1 januari klaar te zijn voor de nieuwe taken wmo, jeugdwet en 
participatiewet. In januari was de beleidsmatige kant geregeld. Nu start de praktijk. Twee belangrijke 
partners zijn het CJG en het Sociaal team. De doorontwikkeling van zelf- en samenredzaamheid is 
belangrijk. Het integrale aspect van het hele Sociaal Domein is belangrijk. Er zit veel overlap in de drie 
wetten. We proberen naar elkaar toe te groeien. Informatie delen is belangrijk. Bijvoorbeeld één gezin, 
één plan, hoe doe je dat? Daar zijn we nu mee bezig. 
 
Vraag vanuit raad: De ambities liggen hoog. Bij de doorontwikkeling van de integrale aanpak. Zijn er 
plannen om de huisartsen te betrekken? 
Antwoord: De huisartsen zijn een hele belangrijke voordeur voor 1elijns ondersteuning. Wij willen 
graag een goede samenwerking met de huisartsen. Er hebben inmiddels enkele gesprekken met 
vertegenwoordigers van de huisartsen plaats gevonden waar de gemeente heel blij mee is, maar er 
zijn nog stappen te maken. 
 
Vraag vanuit raad: Wat houdt 0elijns en 1elijns in? Het is belangrijk om hier aandacht aan te geven. 
Het veld is zo versnipperd. 
Antwoord: De roep om een sociale kaart met alle definities en alle vrijwilligers en professionals is bij 
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ons bekend. We willen dit op een digitale manier in kaart brengen. Naar verwachting komt er in mei 
meer duidelijkheid hierover. 
 
Vraag vanuit raad: Wat zijn de meetbare doelen? Wat wil de gemeente bereiken in kwaliteit, aantallen 
en wanneer? 
Antwoord: De gemeente heeft sturing en monitoring, daarin staat waarop gestuurd wordt. De 
uitkomsten worden met de raad gedeeld. 
 
Vraag vanuit raad: Onder WMO staat, onderzoek uitbreiding lokale algemene voorzieningen, wat 
wordt hiermee bedoeld? 
Antwoord: Een algemene voorziening is een voorziening waar iedereen uit onze gemeente zonder 
uitgebreide toets aan mee kan doen. 
 
Vraag vanuit raad: Onder WMO, onder het kopje mobiliteitsonderzoek staat, voorbereiding 
aanbesteding 2016. Waar gaat dit over? 
Antwoord: Op dit moment heeft de gemeente een contract met Regiotaxi tot 2015. Er wordt nu 
gekeken of we gebruik kunnen maken van een optionele verlenging in 2016. Voor 2017 moet er een 
nieuwe aanbesteding zijn geweest.  

Vraag vanuit raad: er wordt gesproken over budgetneutraal, wat houdt dit in? Wanneer gaan mensen 
bezuinigingen merken en hoe? 
Antwoord: Budgetneutraal houdt in dat de gemeente binnen het rijksbudget moet blijven.  De 
regelingen die nu lopen zijn open eind regelingen. Dit houdt in dat we niet kunnen zeggen, het geld is 
op dus de regeling stopt. Dit kan voor de gemeente grote impact hebben. Het Sociaal Team en CJG 
gaan efficiënter en effectiever werken. Mensen gaan het uiteindelijk wel merken, maar we proberen 
zoveel mogelijk maatwerk te bieden.  

3.  Voortgang jeugddomein  
 
Mondelinge toelichting Dhr. T. van Noorloos: 
We waren bang dat de gemeente overspoeld zou worden met vragen, maar het lijkt aardig soepel te 
lopen. Het CJG vangt een stukje zorg op. In 2015 moeten de herindicaties voor 2016 plaatsvinden 
(voor 28 personen). De afgelopen drie maanden zijn we bezig geweest met de administratieve 
processen. De contracten voor 2016 moeten dit jaar ingekocht worden. 
De landelijke administratieve processen zijn nog niet op orde. We hebben zicht op de aantallen uit 
2014, maar nog geen zicht op de aantallen die vanaf 2015 binnenstromen. In april ontvangen we een 
aantal dossiers. 
Het kernwoord bij de bezuinigingen is zelfredzaamheid. Een voorbeeld wordt genoemd van de 
uithuisplaatsing van een aantal kinderen, dat voorkomen had kunnen worden door andere veel minder 
kostbare maatregelen. Het Sociaal Team en het CJG hebben veel contacten in de samenleving. 
Hierdoor kunnen ze efficiëntere oplossingen bieden en dus bezuinigen.  
 
Vraag vanuit raad: De kern van verandering is een kanteling van denkpatroon, denkgeest. De 
gevestigde reguliere zorginstanties houdt zich vast aan oude patronen. Is het een idee om hier een 
keer over te praten? Veranderprocessen duren jaren. 
 
Antwoord: Als gemeente beheer je de portemonnee, hiermee kun je sturen. Cultuurverandering zit 
hem niet alleen bij de aanbieders, ook bij de gemeente en inwoners. We zien wel dat er een 
verandering gaande is bijvoorbeeld bij Oldebroek voor Mekaar en Sociaal Domein. De gemeente heeft 
veel gecommuniceerd in de Huis aan Huis en inloopbijeenkomsten georganiseerd. Volgende week 
start een postercampagne met mensen uit de gemeente Oldebroek. 
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Raad: Als raad moeten we ook onze voelsprieten uitzetten bij dorpsgroepen en bijvoorbeeld taartpunt 
Wezep. 

4.   Ontwikkeling huishoudelijke hulp  
 
Mondelinge toelichting Dhr. B. van Beek: 
Per 1-1-2015 zijn dezelfde aanbieders gecontracteerd als daarvoor. De budgetten zijn van 2 mln naar 
1,5 mln verlaagd. Vanuit budgetneutraliteit moet er iets veranderen. Bij de aanbesteding is al 
aangekondigd dat aanbieders er rekening mee moesten houden, dat dit invloed heeft op het aantal 
uren. Op dit moment zijn er nog geen beleidswijzigingen. 

De Huishoudelijke hulp toelage (HHT) is aangevraagd bij het rijk. Oldebroek heeft € 277.000 
toegekend gekregen voor 2015 en 2016. De HHT is ingesteld om werkgelegenheid in de thuiszorg 
zoveel mogelijk te handhaven. In regio verband is een notitie opgesteld over de opzet van de 
algemene voorziening en de inzet van de HHT daarbij. 

Opties/dilemma’s: 

- Als we de HHT toevoegen aan het bestaande budget blijft de werkgelegenheid gelijk doordat 
tarieven gelijk blijven 

- We kunnen een algemene voorziening opzetten met de inzet van de HHT, voor een lagere 
eigen betaling. We hebben vraagtekens bij een algemene voorziening, want een algemene 
voorziening kenmerkt zich dat deze voor iedereen toegankelijk is. De toegangstoets is bij deze 
optie een punt van discussie. 

- Brede regeling voor persoonlijke servicediensten, zoals ramen buiten lappen, tuin, grote 
schoonmaak. Een brede regeling is niet handig voor de lange termijn omdat je niet weet wat 
er na 2016 gaat gebeuren (HHT is alleen toegekend voor 2015 en 2016). 

 
Conclusie: 
Standpunt Oldebroek: algemene voorziening met inzet HHT. We gaan met aanbieders in gesprek over 
een algemene voorziening en een eigen bijdrage. Ergens moet een half miljoen vandaan komen. Dit 
jaar wordt het tekort betaald uit WMO reserves, deze zijn niet onuitputtelijk. Ook zijn er weer geluiden 
van bezuiniging voor Oldebroek. We hebben nog geen goed beeld van de cijfers van de aanbieders. 
We hebben een overzicht van het geïndiceerd aantal uren, maar nog niet van het aantal gerealiseerde 
uren. 
Inmiddels is er een brief van de staatssecretaris: gemeenten mogen de HHT niet inzetten voor 
maatwerkvoorziening. 
 
Alternatieven: 

- Onderverdeling in taken. Wat kunnen mensen nog wel? Kan iemand bijvoorbeeld nog wel 
opruimen, dan dit onderdeel uit het pakket halen. 

- Andere algemene voorzieningen, zoals was- en strijkservice; opsplitsen uren hulp in 
deeltaken; minder uren; algemeen gebruikelijk 

- Middelen zijn verdeeld op basis van situatie 2013. Vanaf 2016 ander verdeelmodel hanteren. 
 
Vraag vanuit raad: Vergrijzing en langer thuis blijven wonen levert een stijging aan vraag op. Op het 
moment dat beleid gewijzigd wordt, komt de vraag wanneer de herindicaties plaats gaan vinden. 
Antwoord: Voor de nieuwe taken die vanuit de AWBZ zijn overgekomen naar de gemeente vindt er dit 
jaar een herindicatie plaats. Voor de huishoudelijke hulp vindt er op dit moment geen herindicatie 
plaats (tenzij de individuele indicatie afloopt), omdat er (nog) niets is gewijzigd. Zodra het beleid t.a.v. 
de huishoudelijke hulp gewijzigd wordt, zal ook voor de huishoudelijke hulp en herindicatie 
plaatsvinden.. 
 
Vraag vanuit de gemeente: 
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Als gemeente willen we graag maatwerk leveren, met name door de keukentafelgesprekken. We 
willen graag dat jullie signalen van onrust en onduidelijkheid doorgeven. Wat kunnen we 
communiceren als we zelf nog geen duidelijkheid hebben? 
Antwoord raad: Oproep aan de raad, graag nadenken over deze vraag. Indien raadsleden suggesties 
hebben graag rechtstreeks doorgeven aan dhr. B. van Beek. 

5. Terugkoppeling adviezen 
Terugkoppeling van het advies leerlingenvervoer: 
Het stuk is in de gemeenteraad geweest en het advies van de Adviesraad werd door de raadsleden 
zeer gewaardeerd. Het advies met betrekking tot hoogbegaafden is overgenomen. 
 
6. Jaarplan planning onderwerpen, stand van zaken  
De pilot voor het sociaals team wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering. De kwartiermaker 
wordt hiervoor uitgenodigd. 
 
Vraag vanuit raad: Op de jaarplanning, waar staan onderwerpen arbeidsparticipatie? 
Antwoord: Er zijn weinig raadsvoorstellen over arbeidsparticipatie maar er vindt wel het nodige plaats. 
In een volgende vergadering wordt een beleidsmedewerker uitgenodigd om hierover te vertellen. 
 
Vraag vanuit raad: Hoe is cliëntenparticipatie in Oldebroek geregeld voor de WSW? 
Antwoord: De secretaris van de cliëntenraad van de Inclusief Groep is aanspreekpunt voor de 
Adviesraad. Oldebroek doet niet mee met het Stedenvierkant. 
 
Actiepunt: op welke wijze kan clientenparticipatie binnen Oldebroek vorm krijgen?  
Actiepunt: alle drie beleidsterreinen in de vergadering terug laten komen en als vast onderwerp op de 
agenda plaatsen. Ook op website deze drie domeinen laten terug komen. 
 
7. Uitkomsten Brainstorm en 8. Huishoudelijk reglement      
Vraag voorzitter: Wie wil hier actief aan bijdragen? 
Acties: 
- Op de agenda de drie domeinen, portefeuillehouders aan het woord laten. 
- Gemeente wordt een basisoverzicht gevraagd van alle doelgroepen zodat er een 
stakeholdersanalyse gemaakt kan worden en de raad vooraf aan vergadering of advies contact kan 
opnemen. 
- Er wordt één plan gemaakt met hierin opgenomen: 

- doelstellingen, missie, visie  
- verordening 
- huishoudelijk reglement 
- verdeling domeinen 
- Dhr. Flipsen maakt een opzet voor het huishoudelijk reglement. Mevr. Hofland en mevr. 

Woudstra sluiten aan voor missie en visie.  
 

9. Activiteiten en terugkoppeling  
Geen meldingen.        
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10. Verslag Adviesraad Sociaal Domein + actielijst 11 februari 201 
Actielijst actualiseren.  
Dhr. Riezebos wordt gevraagd het declaratieformulier rond te sturen aan de leden. 
 
11. Mededelingen en rondvraag 
 - Aangeleverde stukken J. Rikkers (Terugkoppeling klankbordgroep GGZ) schuiven door naar 
volgende vergadering. 
- Verbeterplan website, mevr. Hofland pakt dit op. 
- Dhr. Rikkers gaat naar overleg beschermd wonen. 
 
12. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering. 
 

Actielijst 
Nr. Datum Actie Actiehouder 

1 16-10-14 Evaluatie Sociaal Team team - apr/mei 2015 E. Fleer/Y.Roseboom 

2 Een 
volgende 
vergadering 

Stand van zaken arbeidsparticipatie: een 
beleidsmedewerker uitnodigen om te vertellen waar 
aan wordt gewerkt 

G. Zielhuis/D. Mulderij 

3  Start huishoudelijk reglement Dhr. Flipsen, Mevr. 
Hofland en mevr. 
Woudstra 

4  De drie domeinen terug laten komen op agenda Mevr. Woudstra 

5  Doelgroepenoverzicht Mevr. Zielhuis, mevr. 
Woudstra 

6  Drie domeinen toevoegen aan agenda Mevr. Woudstra 

7  Verbeterplan website Mevr. Hofland 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


