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Verslag vergadering van de Adviesraad Sociaal Domein Gemeente Oldebroek 

Datum: 11 juli 2017 

 

Aanwezig: dhr. Reint Scholten (voorzitter), dhr. Jos Flipsen (vice voorzitter), dhr. Gerrit Riezebos 

(penningmeester), dhr. Joop Rikkers, dhr. Doeke Post, mevr. Gea van Dieren, mevr. 

Karen Anne van Dorp, dhr. Jan Hammenga (aspirant-lid), mevr. Janneke van den Berg 

(aspirant-lid) 

Afwezig: mevr. Margrietha van der Werfhorst, dhr. Peter Everloo (secretaris), mevr. Diana van 

de Werfhorst 

Gemeente: mevr. Grytsje  Zielhuis, mevr. Magda van Benthem, dhr. Bert van Beek, dhr. Teun van 

Noorloos, mevr. Klara Slijkhuis 

Notulist: mevr. Dian Scholten 

 

 

1. Opening 

Mevr. Van Dorp en mevr. D. van de Werfhorst worden officieel benoemd tot lid van de 

Adviesraad. Mevr. Zielhuis neemt afscheid als contactpersoon vanuit de gemeente voor de 

raad. Ze draagt haar werkzaamheden over aan mevr. Van Benthem en geeft de leden van de 

raad een klein bedankje mee. 

 

2. Ter informatie 

• Kansen voor kinderen in armoede 

• Nieuwe samenwerkingsregio Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen 

• Verschillen tussen gemeentes 

• Campagne Oldebroek luistert 

• Contracteren 3 landelijke instellingen 

• Jaarrapportage advies en klachten bureau jeugdzorg en zorgbelang 2016 

Er zijn geen opmerkingen over deze stukken. 

 

3.  WMO-verordening 

Het stuk is een kennismaking met de nieuwe verordening. Dhr. Van Beek heeft met de 

portefeuille WMO contact gehad en de leden van de portefeuille hebben goede vragen 

gesteld en punten van aandacht meegegeven. Het stuk is ook besproken in het college van 

Burgemeester en Wethouders. 25 juli komt de conceptverordening waarschijnlijk 

beschikbaar en wordt deze gepubliceerd in de Huis aan Huis. Op deze manier kunnen alle 

inwoners inspraak hebben op deze verordening. Dit kan tot 10 september. Er wordt een 

verslag gemaakt van de inspraak van de burgers. Het complete advies van de Adviesraad 

moet uiterlijk 17 september binnen zijn bij de gemeente, zodat er genoeg tijd is om de 

verordening aan te passen. In november moet de verordening worden vastgesteld, zodat alle 

veranderingen kunnen worden doorgevoerd. Inspraak door andere gemeenten gaat via 
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dezelfde termijn. Dhr. Scholten moet deze procedure nog afstemmen met de voorzitters van 

de adviesraden in de gemeente Nunspeet en Elburg. 

Dhr. Post vertelt dat er uitgebreid naar het stuk is gekeken samen met dhr. Van Beek. De 

portefeuille WMO heeft veranderingen geopperd en ziet dat dit is meegenomen in de 

verordening die er nu ligt. De portefeuille is erg tevreden met het verloop van deze 

samenwerking en verwacht dat de raad goed met de verordening kan instemmen na de 

veranderingen. Een laatste aanscherping van de verordening betreft de tarieven. Deze zijn nu 

beter afgestemd op de inkomens/arbeidsgeschiedenis van de burger, vertelt dhr. Van Beek. 

De adviesaanvraag komt voor eind augustus bij de raad binnen. 

 

4.        Jaarplanning - planning activiteiten en speerpunten voor het komende half jaar  

De speerpunten van 2017 zijn als volgt aan de orde geweest: 

➢ Werkbezoeken: CJG en Sociaal Team  

Deze werkbezoeken moeten nog gepland worden. 

➢ Netwerkbezoeken met organisaties binnen het sociaal domein 

Deze bezoeken moeten nog gepland worden. 

➢ Contacten met dorpscontactambtenaar 

Deze contacten moeten ook nog gepland worden. De raad stemt in met het idee om als 

Adviesraad de dorpscontactambtenaar uit te nodigen voor het bijwonen van een vergadering 

(7 november). 

➢ Wat kan Oldebroek voor mekaar nog bijdragen aan de Adviesraad 

Hier heeft de raad nog onvoldoende zicht op.  

➢ Samenwerking onderzoeken met Adviesraden Nunspeet/Elburg  

Dit moet met Nunspeet nog groeien, in Elburg loopt dit goed. 

➢ Algemene bijeenkomst (toelichting werking Adviesraad) in de woonkernen organiseren 

Dhr. Flipsen geeft aan dat een dergelijke bijeenkomst in de vorm van informatie-ringen bij de 

gemeente Zeewolde al enigszins werkt en dat daar goede ideeën over zijn. Vooral het eigen 

netwerk van leden wordt daar erg benut d.m.v. informatie- ringen, waarmee de achterban 

wordt geraadpleegd. Hier wijdt de raad in de volgende vergadering meer tijd aan, om te 

kijken of iedereen een aantal mensen uit zijn/haar eigen netwerk mee kan nemen naar een 

vergadering van de Adviesraad. Het idee is om een reguliere vergadering op andere locatie te 

organiseren en dat de huidige adviesraadsleden zelf een aantal mensen meenemen. 

➢ Adviseren op domeinniveau of integraal: adviesformat eventueel aanscherpen 

Dit is gelukt, het adviesformat is aangescherpt n.a.v. de workshop die we hebben gehad. 

➢ Meer inzicht op armoede bestrijding 

Dit is nog niet aan de orde geweest, tot deze vergadering, waarin we een stuk te lezen 

hebben gekregen omtrent de armoede bij de jeugd. Dit mag nog breder worden gedeeld met 

de Adviesraad. 

➢ Inzicht op sport en bewegen binnen gemeente Oldebroek 

Hier heeft de voorzitter wel zicht op, maar niet alle leden van de raad. Het project gezond 

opgroeien levert hier ook een belangrijke bijdrage in. 

➢ Onderwijs: visie op doorlopende leerlijnen (primair en voortgezet onderwijs) 

De vraag is of dit een speerpunt voor de Adviesraad moet zijn. De raad moet een visie 

hebben, maar het onderwerp is nog niet erg actief binnen de gemeente Oldebroek. IKC 

voorziet hierin. Hier heeft de raad tijdens deze vergadering zicht op gekregen. 



 

3 

 

➢ Evaluatie van alle processen in het sociaal domein (inzicht in enquêtes e.d.) 

Dit is aan de orde geweest tijdens eerdere vergaderingen. De raad heeft meer inzicht 

gekregen in enquêtes e.d. 

➢ Hoe gaat de gemeente om met de privacy wetgeving 

Dit is nog niet aan de orde geweest. Dit kan eventueel worden verschoven naar 2018. 

➢ Zijn we nu echt aan het kantelen? Hoe werkt het WMO-loket e.d. 

Dit kantelproces vraagt nog wel het een en ander, maar er is een goede start gemaakt. Er zijn 

verbeteringen en veranderingen zichtbaar. 

➢ Nog meer benutten van social media en de website voor PR van de Adviesraad. 

Hierin mag de Adviesraad nog groeien, maar ook hier is een goede start gemaakt. 

 

Daarnaast is de planning voor de rest van het jaar toegestuurd aan de raad, waarin zij kunnen 

zien wat de werkzaamheden nog zijn tot en met december 2017. 

 

5.        Mondelinge toelichting van de gemeente op de volgende onderwerpen: 

Dhr. Van Noorloos licht toe.  

• Project gezond opgroeien 

Hier heeft de raad vorig jaar advies op uitgebracht, omtrent de programma’s ter preventie 

van suïcide bij jongeren. In september wordt gestart met de campagne: Oldebroek luistert. 

Dit heeft te maken met zingeving en het écht luisteren naar elkaar. Hierdoor kunnen 

jongeren misschien gemakkelijker het gesprek aangaan als er iets met hen aan de hand is. 

Daarnaast wil de gemeente met de jongeren in contact blijven zodat er vervolg kan worden 

gegeven aan het project gezond opgroeien. 

• Publiekscampagne  “durf te delen” 

Hierbij gaat het om wat de burgers zelf kunnen en waar ze de hulp van de gemeente bij 

nodig hebben. Kunnen ze hun eigen netwerk benutten of is er hulp van de overheid nodig? 

De transformatie van de zorg heeft er voor gezorgd dat er specifieker naar deze vragen 

moeten worden gekeken. De campagne wordt georganiseerd en vindt plaats rond 2018 

binnen zes gemeenten en gaat er om dat burgers hun zorgen durven te delen, waardoor ze 

hun netwerk meer kunnen gaan benutten voor de benodigde zorg. Zo kunnen soms kleine 

oplossingen al werken zodat de problemen binnen een gezin niet groter worden en externe 

zorg niet nodig is. 

• “Honeurs programma” Windesheim 

Een aantal studenten heeft een plan van aanpak geschreven om de burgers naar een 

participerende samenleving met een hoge sociale cohesie te brengen. Dit is geen 

wetenschappelijk onderzoek geweest maar het kan wel handvaten geven voor de gemeente. 

Dit stuk krijgt de raad nog van de gemeente. 

 

6.        Adviesaanvraag.         

Er is een adviesaanvraag binnen gekomen omtrent de uitwerking van de voorstellen n.a.v. de 

tussenevaluatie sociaal domein 2016. De voorzitter geeft aan dat er waarschijnlijk geen 

advies kan worden gegeven op het stuk wat nu is binnen gekomen. De portefeuillehouders 

hebben allemaal een voorzet gemaakt, maar het is voor de raad onduidelijk wat het belang 

voor de burger precies is binnen dit stuk. Het is voor de Adviesraad ook erg lastig om tot een 

totaal advies te komen. De portefeuille jeugd sluit zich aan bij de voorzitter, het lijkt een 
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budgettaire maatregel en men vraag zich af of dat een advies behoeft. Ook de onderlinge 

samenhang ontbreekt. Hier sluit de portefeuille participatie zich bij aan. Er is geen duidelijke 

analyse en geen koppeling met de maatregelen die al eerder in gang gezet zijn. Daarnaast 

vond dhr. Flipsen geen relatie met het vorige advies van de raad. Ook hij kon niks vinden over 

het belang voor de burger. De raad geeft geen advies op enkel financiële zaken. De 

portefeuille WMO sluit zich hier ook volledig bij aan. Ze missen het doel van deze notitie. Ook 

de cijfers in het stuk zijn onduidelijk, de raad kan dit niet beoordelen omdat er niet genoeg 

informatie over is op dit moment. De voorzitter vult aan dat ook de uitgangspunten van onze 

adviezen niet gevolgd kunnen worden op dit advies (volgens het nieuwe format). 

Mevr. Van Benthem licht toe waar het stuk vandaan komt. N.a.v. het advies van vorig jaar 

zijn er twee oplossingsrichtingen ontstaan. Dit is lang geparkeerd geweest maar wordt nu 

weer opgepakt. De raad geeft ten slotte aan dat er een advies wordt geschreven conform het 

reguliere format, echter de inhoud zal aangeven dat wij op basis van de aangereikte 

informatie geen totaaladvies kunnen geven op dit voorstel. Er wordt dus wel formeel een 

reactie aangereikt, zodat de gemeente er mee verder kan. Mevr. Van Benthem geeft aan te 

begrijpen waarom en neemt dit mee in het vervolgtraject.  

 

Terugkoppeling adviezen 

• Werkwijze inkoop jeugdhulp 2018 

• Stand van zaken jeugdhulp 

• Antwoord op advies inkoopvisie jeugdhulp 

De gemeente waardeert het advies van de Adviesraad erg, omdat dit allemaal is 

meegenomen in de nieuwe inkoopvisie. Mevr. Slijkhuis geeft een toelichting op deze stukken. 

Er was veel getwijfel over hoe de aanbesteding ging plaatsvinden, samen met zes gemeenten 

of niet. In februari is het besluit genomen dat alle zes gemeenten van de RNV en Zeewolde 

hierin mee gaan werken. De inkoopvisie is toen snel opgesteld voor de aanbesteding. 

Aanbieders kunnen zich nu inschrijven voor een periode van 4 jaar. Het aanbod is nu 

uitgebreid en de kwaliteitseisen zijn aangescherpt. Er wordt nu ook afgerekend op 

zorgkosten per gemeente. Het preventieve beleid wordt hierin heel belangrijk. Eind 

december moeten de huidige contracten zijn gestopt. In oktober wordt gestart met de 

contracteringen. Dit proces is nu volop aan de gang. Het feit dat de RNV wordt ontmanteld is 

een complicerende factor. Daarom is het nog onduidelijk hoe de jeugdzorg wordt 

georganiseerd. Dit moet begin september duidelijk zijn. Eind dit jaar moet er een 

uitvoeringsplan zijn voor 2018. 

 

7. Activiteiten en terugkoppeling 

• Stand van zaken drie domeinen door portefeuillehouders/Achterban raadpleging 

o WMO: Volgende vergadering agenderen: Woonvoorziening ouderen (ongevraagd 

advies). 

o Participatie: Er is een ambtelijk overleg geweest, de voorbereiding was goed maar de 

afstand tot de burgers is nog erg groot.   

• Communicatie: columns/persberichten, website, flyer     

o Er is een format geopperd voor het plaatsen van de adviezen op de website. Dit 

wordt door de raad goedgekeurd. Er is afgesproken dat alle adviezen van 2017 

volgens dit format op de website worden geplaatst. De portefeuillehouders sturen 
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alle adviezen van 2017 volgens het format naar mevr. Scholten voor plaatsing op de 

website. 

        

8. Verslag Adviesraad Sociaal Domein + actielijst 

Het verslag wordt vastgesteld. 

 

9. Mededelingen en rondvraag 

• Dhr. Hammenga (aspirant-lid WMO) en mevr. Van den Berg (aspirant-lid participatie) 

geven aan lid te willen worden van de Adviesraad. Hiervoor wordt de aanvraag 

ingediend. 

• Het jaarverslag is aangeboden, alle leden krijgen een exemplaar. 

• De vergadering van 12 september moet worden verplaatst. Mevr. Scholten regelt samen 

met dhr. Scholten een datumprikker voor het afspreken van een nieuwe datum. 

• Mevr. Van den Berg geeft aan graag begeleiding te krijgen in het schrijven van een 

advies. De portefeuille neemt dit op zich. Mocht er meer vraag komen van verschillende 

leden, kan de raad daar ook nog algemeen ondersteuning in bieden. 

• Mevr. Van Benthem geeft namens Liesbeth Vos aan dat zij graag bij de volgende 

vergadering aanwezig wil zijn. 

 

10. Sluiting  

De voorzitter sluit de vergadering. 
 

11. Actielijst 

Nr. Datum Actie Actiehouder 

1 27-09-2016 Een vergadering besteden aan het inkopen van data-

analyse in september 

Mevr. Magda van 

Benthem 

2 8-11-2016 Per portefeuille nagaan bij elke instanties of 

particuliere initiatieven de achterban kan worden 

geraadpleegd 

Allen 

3 13-12-2016 Presenterend stukje tekst over de adviesraad 

publiceren (Het palet) 

Mevr. Scholten, Dhr. 

Flipsen 

4 23-01-2017 Een bezoek aan het sociaal team en het CJG in het 

derde kwartaal  

Dhr. Scholten 

5 09-05-2017 Het advies over het beleid omtrent de eigen bijdrage 

afstemmen met de gemeente Nunspeet en Elburg 

Dhr. Scholten, Dhr. 

Flipsen 

6 09-05-2017 Berichten/artikelen e.d. aanleveren aan mevr. 

Scholten voor de facebookpagina of de Huis aan Huis 

Allen 

7 11-07-2017 Advies WMO verordening naar de gemeente vóór 17 

september 

Portefeuille WMO 

8 11-07-2017 Netwerkbezoeken met organisaties binnen het 

sociaal domein plannen 

Allen 

9 11-07-2017 Dorpscontactambtenaar uitnodigen voor het 

bijwonen van de vergadering van 7 november 

Dhr. Scholten, Mevr. 

Van Benthem 

10 11-07-2017 Achterhalen wat Oldebroek voor mekaar nog kan 

bijdragen aan de Adviesraad 

Allen 
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11 11-07-2017 Voorbereiden bezoek van eigen netwerk leden 

tijdens een vergadering 

Dhr. Scholten 

12 11-07-2017 Formele reactie geven op deze adviesaanvraag 

tussenevaluatie sociaal domein 

Dhr. Flipsen, Mevr. 

Scholten 

13 11-07-2017 Agenderen Woonvoorziening ouderen  Dhr. Scholten 

14 11-07-2017 De portefeuillehouders sturen alle adviezen van 2017 

volgens het format naar mevr. Scholten voor 

plaatsing op de website 

Portefeuillehouders 

15 11-07-2017 Aanvraag van benoeming tot lid voor dhr. 

Hammenga en mevr. Van Den Berg 

Dhr. Scholten 

16 11-07-2017 Datumprikker voor nieuwe vergaderdatum i.p.v. 12 

september 

Dhr. Scholten, Mevr. 

Scholten 

 

 

Portefeuilleverdeling  
Jeugd: Dhr. P. Everloo, Mevr. K. A. Van Dorp, Mevr. D. van de Werfhorst 
Arbeidsparticipatie: Dhr. J. Flipsen, Mevr. G. van Dieren, Mevr. M. van de Werfhorst 
WMO: Dhr. J. Rikkers, Dhr. G. Riezebos, Dhr. D. Post 


