
 

 

 

Verslag vergadering van de Adviesraad Sociaal Domein Gemeente Oldebroek 

Datum: 26 april 2016  

 

Aanwezig: dhr. Reint Scholten, dhr. Jos Flipsen (vice voorzitter), dhr. Peter Everloo,  

       dhr. Joop Rikkers, dhr. Gerrit Riezebos, dhr. Doeke Post, mevr. Gea van Dieren, mevr. 

  Margrietha van der Werfhorst (aspirant-lid),  mevr. Jantsje Sietsma (aspirant-lid), 

  mevr. Frieda van der Weerd (aspirant-lid) 

Afwezig: Nicolet Hoorn (vanaf september aanwezig) 

Gemeente: mevr . Grytsje  Zielhuis, dhr. Teun van Noorloos 

Notulist: mevr. Dian Scholten 

 

1. Opening 

 De vice-voorzitter heet de leden welkom. Dhr. Reint Scholten is vandaag gedecoreerd. Hier 

 wordt even bij stil gestaan en vervolgens start de vergadering. Er moet wat worden geregeld 

 voor Ryanne, omdat zij een hele tijd werkzaam is geweest en geleidelijk aan afscheid 

 genomen heeft. Er is een mooie mail gekomen van Coby Hofland, er gaat deze vergadering 

 een kaartje rond om haar een mooie persoonlijke boodschap terug te sturen. Naar 

 omstandigheden gaat het redelijk met Coby. De belangstelling voor Coby wordt enorm 

 gewaardeerd. 

 

2. Kandidaten voor de Adviesraad, er zijn momenteel 3 personen die belangstelling hebben. 

Tijdens deze vergadering heten we mevr. Jantsje Sietsma en mevr. Frieda van der Weerd 

welkom. Zij stellen zichzelf voor tijdens de vergadering. Na de vergadering wordt even 

besproken hoe zij dit hebben ervaren en verder willen gaan. Vanaf september zal mevr. 

Nicolet Hoorn als belangstellend lid gaan deelnemen. Er is nog een persoon met interesse, 

maar hierover is nog geen contact geweest. Men hoopt dat hier ook nog een lid uit volgt. 

Mevr. Gea van Dieren wordt benoemd als lid van de Adviesraad. Zij gaat de portefeuille 

arbeidsparticipatie versterken. Dhr. Joop Rikkers is afgelopen week benoemd tot raadslid in 

de Adviesraad van de gemeente Elburg. 

 

3. Ter informatie  

 Ongevraagd advies financiële compensatie zorgkosten Zeewolde.  

 Hier kan de raad haar voordeel mee doen. Er is toestemming om dit advies te gebruiken om 

 de zorgkosten in onze gemeente te bekijken. De portefeuille WMO gaat zich hierover 

 ontfermen. 

 Rapportage Sociaal Domein 4e kwartaal 2015. 

 Deze rapportage betreft nog geen definitieve cijfers, deze ontbreken omdat nog niet alle 

 cijfers binnen zijn. Het streven is om dit in de zomer voor elkaar te krijgen en dat komt dan 

 zeker terug in de Adviesraad. Als er suggesties zijn die mee moeten worden genomen in de 

 rapportage hoort de gemeente dat graag. Er is bezuinigd omdat de subsidies van het Rijk fors 

 gekort zijn. In het jaar 2015 is er een overschot geweest. De vraag die gesteld wordt is: is dit 

 omdat er te weinig hulp is ingezet, mensen niet meer om hulp vragen of is er te ruim 



 begroot? Dit is niet inzichtelijk. Wat is het resultaat bij de burger hiervoor? Dit wil de 

 adviesraad graag helder hebben. 

 Eindverslag project kwetsbare jongeren.   

Er wordt bewondering uitgesproken over wat er tot nu toe gedaan wordt en op papier staat. 

 Er wordt gevraagd naar de stand van zaken betreft Jimmy's is. De insteek is positief, er wordt 

 onderzocht of er voldoende jongeren (en eventueel volwassenen) zijn die iets te bieden 

 hebben aan jongeren die in de knel zitten. Dit gebeurt met de jongeren om goed vast te 

 kunnen stellen of het genoeg draagvlak heeft. De naam wordt verandert omdat de naam te 

 veel lijkt op een van de overleden jongeren. Inhoudelijk en over het traject zijn er nog veel 

 vragen. Jimmy's moet worden verankert in partijen die nu al actief zijn in de gemeente. Er is 

 behoefte aan een terugkoppeling naar de adviesraad, zodat men hier ook weet of het  

 verankert wordt in de gemeente. De verwachting is dat de zaak 10 mei in het college aan bod 

 komt. 

 

4.   Stand van zaken TSN 

 De memo is 25-04-2016 binnengekomen en 26-04-2016 doorgestuurd naar de leden van de 

 raad. De berichtgeving omtrent de stand van zeken per 25 april en over het in dienst nemen 

 van ex-TSN medewerkers en mensen uit de participatiewet zijn nog niet doorgegeven aan de 

 gemeente, omdat hiervoor de uiterste datum 28-04-2016 staat. Alle cliënten zijn goed 

 overgezet. Er zijn nog 9 personen die niet bereikt zijn of geen hulp willen, deze worden nog 

 nagebeld om ook dit op te lossen. De WZU heeft aangegeven dat zij het niet aandurfden om 

 cliënten en werknemers over te nemen. Zij waren bang voor een verplichting van een 

 overname van salarissen. FNV  heeft een kort geding aangespannen tegen ActieCon, dus dit 

 kan nog gevolgen hebben voor deze zaak. 

 

5.  Regionaal paragraaf Noord-Veluwe HGKM.  

 Het advies is geformuleerd na overleg tussen dhr. Doeke Post en dhr. Joop Rikkers. Het stuk 

 miste duidelijkheid over hoe artsen betrokken worden in deze zaken. Het organiseren van 

 bijeenkomsten kan daarvoor worden gebruikt. Daarmee kan er voor gezorgd worden dat alle 

 groepen/professionals die betrokken kunnen raken bij zaken van huiselijk geweld en 

 kindermishandeling, betrokken en oplettender worden.  

 Kanttekening: Er valt misschien nog winst te behalen in samenwerking tussen verschillende 

 meldpunten. Het duurt vaak lang voordat er binnen een instantie duidelijk is welke 

 professionals en personen betrokken zijn bij zo'n gezin (bijvoorbeeld: wijkagent, huisarts 

 etc.). Ook moet er een duidelijke persoon aanspreekpunt zijn. Dhr. Doeke Post en dhr. Joop 

 Rikkers kunnen deze kanttekening nog verwerken in het advies. 

 

6.  Adviesaanvraag.      

 Er is een adviesaanvraag van IJGZ (3 documenten), een van de stukken is vertrouwelijk: een 

 rapportage scenario-analyse JGZ. Deze is alleen zichtbaar voor de portefeuillehouders jeugd. 

 Dit is een lastige situatie. Dhr. van Noorloos vertelt dat de aansturing van de GGD vanuit 22 

 gemeenten komt maakt en dit het nog lastiger. De GGD werkt inhoudelijk erg goed, de 

 sturing vanuit Icare is praktischer. Het college neigt naar het streven om de situatie zo te 

 houden als hij nu is. Dit is een voorlopige keuze, de definitieve keuze wordt later nog 

 toegelicht en kan afwijken van de voorlopige keuze. De zorg zit op het snijvlak van de 0-4 



 jarige en de 1ste-lijn. Door de knip is er een belemmering op continuïteit van de zorg. Om de 

 rust te behouden en er voor te zorgen dat de informatie niet zomaar op straat komt te liggen 

 is er gevraagd om het stuk vertrouwelijk te houden. Hieruit is namelijk bedrijfsinformatie te 

 halen. 

 De portefeuillehouders hebben en advies geschreven. Dit is niet doorgegeven aan de rest van 

 de raad, omdat het een vertrouwelijk stuk betreft. Het verankeren in het centrum voor Jeugd 

 en Gezin is iets waar de portefeuillehouders achter staan. Advies is ook dat de gemeente zijn 

 eigen koers moet volgen. Het advies kan na deze informatie worden afgerond en 

 teruggekoppeld. Een kanttekening bij het stuk: er zijn weinig inhoudelijke aspecten 

 toegelicht. Het ging meer over organisatorische aspecten. Er zou ook meer over de 

 functionaliteit moeten worden gesproken.  

 Verzoek is als een volgende keer stukken onder embargo zijn dit toe te lichten. 

  

7. Jaarverslag adviesraad 2015 (volledig)   

Niet alle hoofdstukken zijn ingevuld. Deze zijn weggelaten in het document. Er wordt 

uitgesproken dat men zeer tevreden is over het stuk, de bezigheden van afgelopen jaar zijn 

mooi verwerkt. Het verslag zou zo de deur uitkunnen.  Er wordt nog wat gecontroleerd op 

taal en de financiële verantwoording wordt algemener gemaakt. Wanneer het verslag 

helemaal klaar is wil de raad deze (laten drukken en) formeel aanbieden, om zo ook een 

koppeling te maken naar de website voor naamsbekendheid. Het verslag is niet voor 1 mei 

afgerond maar wel vastgesteld, dit wordt wel zo snel mogelijk geregeld. 

Aandachtspunt: misschien kijken naar de missende kopjes waarbij we geen achterban 

hebben het volgende jaarverslag. 

 

8. Terugkoppeling adviezen 

Geen verdere terugkoppelingen. 

 

9. Activiteiten en terugkoppeling 

 Stand van zaken drie domeinen door portefeuillehouders 

 Inkoop van de zorg: de vraag die ligt bij de RNV adviesraden is: hoe willen wij daarbij 

 betrokken raken? Dit betreft zaken die cruciaal zijn voor de inwoners, maar er moet ook in 

 acht worden genomen hoe we daar invloed op hebben. Het is onduidelijk hoe de burgers 

 hiermee geholpen worden. Het is belangrijk om de kwaliteit goed in beeld te brengen. De 

 schakel tussen de gemeente en de aanbieder is erg onduidelijk. Samen zouden de gemeente 

 en de aanbieders moeten kijken naar wat de kwaliteit en resultaten van zorg moet zijn. 

 Concreet: wat moet het opleveren voor de burger. Ook de burger zelf zou hier meer 

 betrokken bij kunnen worden. Dhr. Bert van Beek zou misschien antwoord kunnen geven op 

 hoe dit bij ons in de gemeente zit? Wij willen als adviesraad betrokken zijn, zodat we 

 adviezen uit kunnen brengen over betreffende zaken. 

 Verslag start Werkplaats Sociaal Domein 

 Mevr. van der Werfhorst noemt dat het erg fijn was om alle mensen te ontmoeten van 

 verschillende partijen. Ook de verbinding daarin was mooi om te zien. De vernieuwing miste. 

 Er valt nog veel winst te behalen op een concrete aanpak voor de arbeidsparticipatie. Het 

 lijkt veel op speculeren over ideeën, maar er mist de concrete resultaat gerichte aanpak. 

 Daarnaast is de concurrentie ook niet altijd eerlijk omdat er jongeren in dienst worden 



 genomen middels zorggeld. De naam dagbesteding heeft een negatieve lading. De naam 

 moet verandert worden. Tot slot moeten de beschikkingen worden aangepast op het niveau 

 van de medewerker en de cliënt, geen  juridische formulieren meer. Dit gebeurt nu overigens 

 ook met de brieven in onze gemeente. 

 Vacature leden, voorzitter en secretaris  

 Komt de volgende vergadering aan bod.  

 Communicatie: columns/persberichten  

 Het logo is in goede orde ontvangen. De letters worden bij verkleining wat minder goed 

 zichtbaar. De achtergrond kan wat worden afgezwakt waardoor, door het contrast, de letters 

 beter zichtbaar zijn. Gerrit gaat hiermee nog verder.     

 Communicatie website, flyer  

 Wanneer het logo in orde is kan verder worden gegaan met de flyer.  

 Achterban raadpleging  stand van zaken 

Bij de portefeuille arbeidsparticipatie loopt het nog niet. Hier wordt binnenkort overleg over 

gepleegd.  Wanneer het duidelijk is wie er allemaal toetreedt tot de raad, kunnen we weer 

opnieuw naar de portefeuilleverdeling. WMO maakt veel gebruik van de achterban middels 

het diaconaal platform.  

     

10. Verslag Adviesraad Sociaal Domein + actielijst (vorige vergadering)  

 Actiepunt 5: Er zijn geen signalen van mensen die thuiszitten door onvoldoende aanbod in 

 dagbesteding. 

 Actiepunt 6: De kritiek rond de keukentafelgesprekken kunnen worden besproken in een 

 bijeenkomst met een sociaal team. Deze wordt nog gepland. Hierin wordt de onduidelijkheid 

 over de eigen bijdrage meegenomen (actiepunt 9). De cliënt moet hierop worden gewezen. 

 

11. Mededelingen en rondvraag 

 De vergoeding voor een Ipad o.i.d. is in de vorige vergadering kort aan de orde geweest. 

Voorstel is dit Iets meer in lijn met de RNV adviesraden te brengen (bijvoorbeeld een 

persoonlijke vergoeding). 

Komt volgend overleg op de agenda. 

 Inspiratiemiddag 25-05-2016. Men kan zich hiervoor inschrijven. 

 

12. Sluiting  

De vice-voorzitter sluit de vergadering af. 

 

Actielijst 

Nr. Datum Actie Actiehouder 

1 3-12-2015 Campagne nieuwe leden Allen  

2 26-4-2016 Volgende vergader cv's meesturen van Frieda v.d. 

Weerd en Jantsje Sietsma  

Jos Flipsen & Dian 

Scholten 

3 26-4-2016 Jaarverslag 2015 dubbel controleren op taal en de 

declaraties zonder naam registreren, layout, logo en 

formeel aanbieden, persbericht etc. 

Jos Flipsen & Dian 

Scholten 

4 26-4-2016 Dhr. Bert van Beek uitnodigen voor de volgende Jos Flipsen 



vergadering 

5 26-4-2016 Laatste aanpassingen logo Gerrit Riezebos 

6 26-4-2016 Inzage convenant  Grytsje Zielhuis 

7 26-4-2016 Vergoeding leden in lijn met RNV raden brengen Peter Everloo & Jos 

Flipsen 

 

 

 

 

 

Portefeuilleverdeling  
Jeugd: Dhr. P. Everloo, Dhr. R. Scholten 
Arbeidsparticipatie: Dhr. J. Flipsen, Mevr. G. van Dieren 
WMO: Dhr. J. Rikkers, Dhr. G. Riezebos, Dhr. D. Post 


