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Verslag vergadering van de Adviesraad Sociaal Domein Gemeente Oldebroek 

Datum: 12 december 2017 

 

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

(secretaris), dhr. Gerrit Riezebos (penningmeester), dhr. Joop Rikkers, dhr. Doeke 

Post, mevr. Gea van Dieren, mevr. Margrietha van der Werfhorst, mevr. Diana van de 

Werfhorst, mevr. Karen Anne van Dorp, dhr. Jan Hammenga (aspirant-lid), mevr. 

Janneke van den Berg (aspirant-lid) 

Afwezig: - 

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

Liesbeth Vos 

Notulist: mevr. Dian Scholten 

 

 

1. Opening 

Dhr. Flipsen opent de vergadering omdat dhr. Scholten wat vertraging heeft opgelopen. Dhr. 

Van Beek spreekt een woord van dank uit omdat dit zijn laatste moment bij de adviesraad is. 

Hij gaat vanaf volgende week met pensioen. 

Inmiddels is dhr. Scholten binnengelopen en ook de klankbordgroep Jeugdbeleid is 

aangeschoven. Daar wordt mee gestart. 

 

2.  Klankbordgroep Jeugdbeleid 

Dhr. Flipsen vraagt of de vier leden van de Klankbordgroep Jeugdbeleid zich kunnen 

voorstellen en aan kunnen geven waar zij tegen aan lopen en wat ze graag zouden willen van 

de Adviesraad.  

De leden stellen zich voor en vertellen over hun achtergrond/werkveld. De achtergronden 

van de leden liggen voornamelijk bij Icare, het CJG en jeugdbescherming. De vier aanwezige 

leden zijn een gedeelte van de klankbordgroep. Er zijn ook nog leden met achtergronden in 

het onderwijs, Tactus (verslavingszorg), jongerenwerk en bij de politie. De klankbordgroep 

denkt lokaal mee over het te voeren jeugdbeleid (gezond opgroeien/opvoeden, 

jeugdgezondheid, jeugdhulp en preventie) en zijn gesprekspartner voor de wethouder die 

belast is met de uitvoering van de Jeugdwet. Vanuit deze achtergronden kunnen zij daar 

mooi over in gesprek, om te kijken hoe het beleid tot uitvoering wordt gebracht en wat werkt 

en wat niet. Een voorbeeld hiervan is “een gezin, een plan”. Hierin geeft de klankbordgroep 

ook aan wat de wensen zijn voor het beleid en zij starten de uitvoering hiervan nu op. De 

bedoeling is dat het gezin zelf de regie gaat houden over de hulpverlening en dat alle 

hulpverlening vast wordt gelegd in een digitaal dossier (een platform vergelijkbaar met 

facebook), waar het gezin zelf regie op houdt. Dit vraagt veel van de professionals, er moet 

een flinke verandering plaatsvinden. Dit geldt ook voor ouders, zij moeten ook een omslag 

maken en er wordt veel van hen gevraagd. Ook voor een gemeente vraagt het om een 

verandering, het beleid moet hier daarom ook op worden aangepast. De vraag van burgers 
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wordt ineens leidend en past door het maatwerk niet altijd meer binnen het systeem dat de 

gemeente nu kent. 

Ook maakt de klankbordgroep gebruik van ouders in deze opstartfase. De klankbordgroep 

vraagt continue feedback via een systeem, dat opgebouwd is uit kwaliteitscriteria die vanuit 

ouders en de jongeren komen. De klankbordgroep neemt deze feedback mee in 

veranderingen en wordt het geïntegreerd in de standaard manier van werken. De respons op 

de feedbackvraag is hoog, niemand heeft geweigerd. Vanuit de jongeren komen ook 

waardevolle vragen en tips. Het VVE-beleid is nog niet vertegenwoordigd binnen de 

klankbordgroep, maar het is wel de bedoeling dat dit uiteindelijk gaat gebeuren. 

De klankbordgroep vraagt wat wij als adviesraad merken van de klankbordgroep jeugd. Wij 

als adviesraad kenden de klankbordgroep nog niet, de portefeuille jeugd wil graag om tafel 

met de klankbordgroep om kennis uit te wisselen en informatie te delen vanuit de achterban. 

Voor onze adviezen kan de Adviesraad de expertise en geluiden van de klankbordgroep 

gebruiken om mee te nemen naar de gemeente en de beleidsvorming. Deze worden al 

geïntegreerd in de adviesaanvraag naar de adviesraad. Ook in RNV verband zouden 

Adviesraden gebruik kunnen maken van de klankbordgroep. 

 

3.        Ter informatie 

• Wmo-besluit 2018 definitief 

Er zijn geen op- of aanmerkingen over dit stuk. 

 

4. Terugkoppeling bijeenkomst 21 november (RNV)  

o VN-verdrag 

o Omgevingswet (opzet website in NEO-verband) 

Dhr. Flipsen licht kort toe dat het VN verdrag en de nieuwe Omgevingswet aan de orde 
kwamen tijdens de bijeenkomst op 21 november jl. De omgevingswet comprimeert een paar 
wetten en maatregelen van bestuur omtrent cultuur, inrichting samenleving, landschap etc. 
De wet is uitgesteld tot 2021. Er zijn al wel gemeenten mee aan het experimenteren. De 
Adviesraad krijgt daar dus ook mee te maken. Ergens in het komende jaar moet de 
Adviesraad zich hierin verdiepen en op voorbereiden. Dit zouden we eventueel samen 
kunnen doen met de gemeente (samen optrekken). Dit is de gemeente al aan het doen in 
NEO verband. Er wordt gestart met een omgevingsvisie en daar wordt de inclusieve 
samenleving integraal in verwerkt. De gemeente zal de adviesraad hier bij betrekken. De 
nieuwe projectleider gaat dat vanaf januari doen. 
Ten aanzien van het VN verdrag moet er een inclusieve samenleving worden bewerkstelligd 
(zoals het VN verdrag dat voorschrijft). Het is een tweede stap in de transformatie van de 
zorg. Voor ons als adviesraad is het ook belangrijk dat wij meer vanuit het gedachtegoed van 
deze inclusieve samenleving gaan adviseren. 

 
5.        Vergaderplanning 2018 ASDO 

De planning vergaderdata 2018 wordt vastgesteld. Het etentje wordt gepland op 6 maart, dit 
wordt bij de Zeven Heuvels met inloop, vergadering en eten. 
 

6.        Evaluatie jaarplanning en rooster van aftreden  

Voor volgend jaar wil de Adviesraad graag weer een dergelijke jaarplanning maken. Zo 

kunnen onze thema’s en de thema’s vanuit de gemeente worden samengevoegd. Mevr. Van 

Benthem inventariseert bij de gemeente de thema’s voor het eerste halfjaar. Ook vraagt dhr. 
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Scholten de adviesraad om thema’s aan te dragen voor 2018, zodat we dit kunnen 

agenderen. 

Dhr. Hammenga geeft aan dat de dorpsraden misschien een mooi thema zou kunnen zijn. 

Met een gericht doel moet dan het gesprek worden aangegaan. Mevr. D. van de Werfhorst 

geeft aan dat het fijn zou zijn om nog eens te kijken naar hoe wij in onze adviezen integraal 

kunnen werken en misschien ook meer samen in RNV of NEO verband. Dit heeft zij bij het 

advies ‘verward gedrag’ als zeer waardevol ervaren. Het ‘verzuilen’ moet worden 

voorkomen. Dit zou ook een thema kunnen zijn om te bespreken volgend jaar. Dan kan er 

ook worden afgestemd wie waar het initiatief in neemt. 

Het rooster van aftreden is aangepast naar de juiste termijnen. Dhr. Post treed ook af in 

2019. Dhr. Riezebos geeft nog aan dat het belangrijk is dat niet te veel leden uit een 

portefeuille of te veel leden met een extra functie (penningmeester, voorzitter) tegelijk 

aftreden. Er zijn daarvoor twee opties: de functies en expertise overdragen in het jaar 

voorafgaand aan het aftreden, of de benoemingen en aftreedtermijnen aanpassen zodat niet 

alle expertise ineens verloren gaat. De verdeling moet worden aangepast en als voorstel naar 

het college van B&W of de gemeenteraad om af te wijken van de verordening, zodat de 

doorstroom van nieuwe leden wel kan plaatsvinden maar we niet geconfronteerd worden 

met het verlies van cruciale functies en kennis. 

 

7.        Adviesaanvraag.         

Verward gedrag.  

Dit advies is geschreven in NEO verband. Mevr. D. van de Werfhorst heeft hierin samen met 

dhr. Rikkers het initiatief genomen. Zij vertellen dat de NEO adviesraden vonden dat de 

gemeente goed in beeld had welke uitdagingen er nog liggen: er moet nog veel concreet 

worden gemaakt en de gemeente is al een stuk op weg met de pijlers die er liggen. Er moet 

nog veel gebeuren maar de gemeente is al goed op weg en heeft zicht op wat er allemaal nog 

moet en gaat komen. De samenwerking tussen de adviesraden werd ook als zeer prettig 

ervaren, waardoor het resultaat een goed advies was. 

Het beleid omtrent verward gedrag bestaat uit bouwstenen. Er zijn nog talloze vragen voor 

de concrete invulling, maar hiervoor is het nu nog te vroeg. Er wordt eerst een basis gelegd 

en daarna wordt gekeken naar wat er mogelijk en nodig is voor de concrete invulling. 

De centrale positie van de huisarts wordt nog toegevoegd in het advies, ook de zin op pagina 

9 omtrent de vertegenwoordiging van de adviesraad voor verwarde personen moet 

genuanceerd worden, omdat wij dit alleen in algemene zin kunnen doen. Daarmee wordt het 

advies vastgesteld. Dhr. Scholten stemt dit verder af in het voorzittersoverleg met de andere 

gemeenten. 

 

Uitvoeringsplan Jeugdhulp (in RNV verband). 

Vanuit het RNV voorzittersoverleg is een persoon verantwoordelijk geweest voor het advies 

omtrent het uitvoeringsplan Jeugdhulp. Dhr. Everloo en mevr. Van Dorp hebben meegewerkt 

aan het advies. Dit advies is er nog niet definitief en wordt later besproken. De huisarts mag 

prominenter in beeld. De laatste stand van zaken wordt aan de leden doorgestuurd. 

 

Verslag uitvraag adviesraad evaluatie beleidsplan sociaal domein. 
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Dit is het verslag naar aanleiding van de vorige vergadering, waarin de interviews omtrent de 

evaluatie beleidsplan sociaal domein staat beschreven. 

 

8. Terugkoppeling adviezen 

Bij de documenten van de commissie samenleving was al een terugkoppeling op het advies 

VVE, maar deze hebben wij als adviesraad nog niet ontvangen. Ook miste daarin een deel van 

ons advies. Mevr. Van Benthem geeft aan dat alle stukken er wel bij gezeten hebben en dat 

de terugkoppeling nog volgt. 

        

9. Verslag Adviesraad Sociaal Domein + actielijst 

Het verslag wordt vastgesteld. 

 

10. Mededelingen en rondvraag 

• Dhr. Scholten: Via voorzittersoverleg heb ik het uitvoeringsplan RNV gelezen. Er komt 
een herverdeling. Kunnen wij dit als adviesraad inzien? Mevr. Vos kan ons dit ter inzage 
geven. Vragen daarover zal zij dan rechtstreeks beantwoorden. 

• Dhr. Riezebos: De reiskosten en onkosten declaraties kunnen worden ingestuurd. Graag 
voor het einde van het jaar. 

• Dhr. Post: Oldebroek verruimt de mogelijkheden voor mantelzorg, dit is erg mooi. De 
‘zorgval’ is een nieuw begrip voor dementerenden die naar een verzorghuis gaan, waarbij 
de zorg thuis ineens verminderd. De gemeente is hier al bekend mee. Dit is misschien 
een mooi thema voor 2018. 

• Mevr. Van Benthem: Begin 2018 komen de beleidsregels WMO de kant van de 
adviesraad op (weer in NEO verband). De samenwerking in NEO verband komt ook op de 
agenda. 

• Dhr. Van Noorloos: Er komt een adviesaanvraag voor de verordening Jeugdhulp voor een 
gemeenschappelijk advies van de zes gemeenten. 

 
11. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering en mevr. Vos geeft de leden van de Adviesraad nog een 
bedankje voor het afgelopen jaar. 
 

12.        Actielijst 

13. Nr. Datum Actie Actiehouder Termijn 

1 8-11-

2016 

Per portefeuille nagaan bij elke 

instanties of particuliere initiatieven de 

achterban kan worden geraadpleegd 

Allen  

2 11-07-

2017 

Netwerkbezoeken met organisaties 

binnen het sociaal domein plannen 

Allen  

3 11-07-

2017 

De portefeuillehouders sturen alle 

adviezen van 2017 volgens het format 

naar mevr. Scholten voor plaatsing op 

de website 

Dhr. Everloo  

4 05-09-

2017 

Eigen netwerk benaderen voor een 

eventuele tweede ring / 

achterbanraadpleging 

Allen  

5 07-11- De gemeente koppelt de stand van Mevr. Van  
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2017 zaken omtrent het VN-verdag terug Benthem 

6 07-11-

2017 

Overleg plannen met adviesraad Elburg 

en Nunspeet voor het advies verward 

gedrag 

Dhr. Scholten Voor 31 

december 

7 07-11-

2017 

Dossier Aandacht voor Iedereen 

bekijken 

Dhr. Scholten, 

Mevr. Van 

Benthem 

 

8 12-12-

2017 

Agenderen in jaarplanning 

omgevingswet in 2018; integraal of in 

RNV/NEO verband adviseren 

Mevr. Scholten  

9 12-12-

2017 

Adviesraad betrekken in omgevingswet 

en VN Verdrag 

Mevr. Van 

Benthem 

 

10 12-12-

2017 

Inventariseren bij de gemeente voor 

het eerste halfjaar voor de jaarplanning 

van 2018 

Mevr. Van 

Benthem 

 

11 12-12-

2017 

Het etentje plannen op 6 maart, bij de 

Zeven Heuvels met inloop, vergadering 

en eten 

Mevr. Scholten  

12 12-12-

2017 

Rooster van aftreden Mevr. Van 

Benthem, dhr. 

Scholten 

 

13 12-12-

2017 

De centrale positie van de huisarts 

wordt nog toegevoegd in het advies 

verward gedrag, ook de zin op pagina 9 

omtrent de vertegenwoordiging van de 

adviesraad voor verwarde personen 

moet genuanceerd worden, omdat wij 

dit alleen in algemene zin kunnen 

doen. Dhr. Scholten stemt dit verder af 

in het voorzittersoverleg. 

Mevr. D. van de 

Werfhorst, dhr. 

Scholten 

 

14 12-12-

2017 

Uitvoeringsplan jeugdbeleid: De 

huisarts mag prominenter in beeld. De 

laatste stand van zaken doorsturen aan 

de leden. 

Dhr. Everloo  

 


