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Verslag vergadering van de Adviesraad Sociaal Domein Gemeente Oldebroek 

Datum: 27 juni 2018 

 

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, dhr. Jan Hammenga,  

Afwezig: mevr. Janneke van den Berg, mevr. Karen Anne van Dorp, mevr. Magda van Benthem 

Gemeente: dhr. Teun van Noorloos  

Notulist: dhr. Matthijs Rouw 

 

1. Opening 

Speciaal welkom voor Liesbeth den Ouden. Zij sluit aan bij de vergadering om te verkennen of het 

lidmaatschap van de ASDO iets voor haar is. Op deze manier kunnen we elkaar leren kennen en 

ontdekken of er sprake is van een goede match.  

 

2. Mededelingen (nieuws en ontwikkelingen uit de drie domeinen) 

Vanuit de portefeuille arbeidsparticipatie en jeugd zijn er geen mededelingen. Vanuit WMO zijn er 

een paar opmerkingen: 

- Het diaconaal platform geeft het signaal af dat ze soms nog verrast zijn dat sommige 

gezinnen geen bed bad en brood voorziening hebben en volledig in de penarie zitten. 

Ze vinden dat de gemeente daar in gebreke blijft omdat ze dat wegschuiven. Het is 

volgens dhr. Post goed dat dit ter sprake wordt gebracht. De gemeente geeft terug dat 

ze wel bezig zijn om te proberen zaken zo gewoon mogelijk te regelen, zo dicht mogelijk 

bij de inwoners maar ook door de inwoners. Ze geven aan dat deze gevallen bodem 

bieden om het gesprek te voeren. De gemeente wil altijd blijven communiceren zonder 

dat er zaken over de schutting gegooid worden.  

- Dhr. Riezebos geeft aan dat hij content is met het gegeven dat mensen bereid zijn om 

op cursus te gaan zodat er meer mensen aan de keukentafel begeleidt kunnen worden.  

 

Vanuit de gemeente zijn er twee mededelingen via de mail binnen gekomen: 

- De colleges van de gemeenten Nunspeet, Elburg en Oldebroek hebben besloten om de 

ontwikkeling van de algemene voorziening Schoon en Leefbaar Huis stop te zetten.  

o Deze reactie vindt de raad verassend. De raad is niet meegenomen in dit proces. 

De raad zou het prettig vinden als de gemeente dit komt toelichten. De 

gemeente koppelt dit terug via mevr. Van Benthem in de volgende vergadering.  

- In het kader van het beleidsplan sociaal domein 2019-2022 wordt de aanwezigheid van 

de adviesraad bij de dorpsgesprekken zeer gewaardeerd. De gemeente gaat haar best 

doen om een eerste concept van het beleidsplan (voor 20 juli) aan de adviesraad voor 

te leggen. Het raadsgesprek (zie volgende punt) kunnen we dan in die adviesperiode 

laten vallen. 
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o Vooraankondiging: op donderdagavond 6 september zal er een interactief 

raadsgesprek zijn over het concept beleidsplan. Dit gesprek is bedoeld om samen 

met gemeenteraadsleden, netwerkpartners en inwoners het concept dat er dan 

ligt, te toetsen. T.z.t. zal de adviesraad daar een uitnodiging voor krijgen. 

 

Dhr. Rouw geeft aan dat vanwege de nieuwe AVG er een document wordt opgesteld om schriftelijk 

toestemming te kunnen krijgen van ieder lid voor het verwerken van persoonlijke gegevens. Dhr. 

Rouw maakt hier een opzet voor en overlegt dit met dhr. Scholten en daarna met de rest van de 

raad.  

 

3. Verslag Adviesraad Sociaal Domein + actielijst      

- Dhr. Flipsen gaat op zoek naar het verslag over de bijeenkomst van de 

portefeuillehouders van 10 maart jl. Hij stuurt deze door naar de leden.  

- Dhr. Scholten komt de volgende vergadering terug op een mogelijke werkwijze in NEO 

verband rondom het indienen van adviezen.   

 

4. Ter informatie 

 Plan van aanpak personen met verward gedrag     

 Benchmark Jeugdzorg gemeente Oldebroek (2017)  

Dhr. Van Noorloos van de gemeente geeft aan dat de cijfers van het CBS niet kloppen. Het is te 

rooskleurig en onjuist. Het advies is om deze link niet als leidraad te gebruiken. Dhr. Hammenga stelt 

een vraag over de uitvoeringskosten, wanneer komt hier duidelijkheid over? Dit wordt mei volgend 

jaar, bij het nieuwe verdeelmodel.  

 

5.  Adviesaanvraag 

 Er zijn geen adviesaanvragen binnengekomen.      

   

6. Terugkoppeling adviezen 

Op de terugkoppeling van de Beleidsregels WMO zijn geen op- of aanmerkingen.  

        

7. Jaarverslag 2017         

Het jaarverslag wordt vastgesteld door de leden. Deze wordt overhandig aan de wethouder op 3 juli 

2018. De raad wil een speciale publieksversie realiseren om inwoners te betrekken bij de adviesraad. 

De leden gaan uiteen in groepjes en schrijven op een flipover wat er volgens hen in de publieksversie 

moet komen. Deze punten worden verzameld door dhr. Rouw en hij zal deze publieksversie 

realiseren met dhr. Scholten en ter concept aanbieden aan de leden van de adviesraad.  

 

8. Speerpunten 2018     

De initiatieven voor de tweede helft van 2018 zien er als volgt uit: 

 Evaluatie beleidsplan Sociaal Domein 2017 

 Een substantiële bijdrage in het nieuwe beleidsplan Sociaal Domein 

 Meer aandacht voor een inclusieve samenleving en het VN-verdrag 

De raad wil dit punt graag op de agenda zetten om indien nodig een ongevraagd advies te schrijven. 

Dan staat het op papier. Uitvoeringsplan Jeugd: op welke wijze gaat de gemeente het gastheerschap 

in de regio vervullen 
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o Kunnen we een klankbordgroep Jeugd samenstellen? 

De gemeente geeft aan dat er 40 speerpunten zijn opgesteld. Deze leiden tot verschillende 

werkgroepen. De adviesraad krijgt via de portefeuillehouder hier een terugkoppeling op. Dhr. Rouw 

krijgt informatie hierover en stuurt deze door naar de leden.  

 Beleidsregels WMO 

Programma langer thuis: Uitleg van dhr. Joop Rikkers over dit programma dat minister Hugo de Jonge 

geïnitieerd heeft. Dit biedt mooie kansen om onderwerpen te bespreken binnen de adviesraad. Dit 

onderwerp is 10/15 jaar geleden al actueel geweest in de gemeente Oldebroek. Er komen met dit 

programma weer middelen beschikbaar vanuit het rijk om dingen zoals mantelzorg beter kunt 

organiseren. In de volgende vergadering komt dit terug. Dhr. Rouw stuurt het rapport door naar de 

leden.   

 Meer afstemming met dorpsraden 

Met dorpsgesprekken is een mooi start gemaakt. Met dorpsraden is niet gesproken. Kan een mooi 

doel zijn voor dit jaar.  

 Wordt de nieuwe omgevingswet een nieuw aandachtsgebied in het Sociaal Domein 

 Integraal adviseren vanuit de drie domeinen (met nieuwe werkvormen) 

 Adviezen in Samenwerking Noord Veluwe (SNV) en/of NEO (Nunspeet, Elburg, Oldebroek)  

 

Dhr. Scholten complimenteert de raad over de manier waarop we bezig zijn. Hij heeft er alle 

vertrouwen in dat we in de tweede helft van het jaar de speerpunten zo veel mogelijk gaan 

oppakken. 

 

Dhr. Flipsen geeft aan: Portefeuille Arbeidsparticipatie is onvoldoende zichtbaar. Er is geen 

wisselwerking. Er is gebrek aan kennis van de visie vanuit de gemeente. De portefeuillehouder vind 

dit zorgelijk. Er zijn veel partijen die wel willen maar er zijn te weinig initiatiefnemers. Omliggende 

gemeente hebben zichtbaar verschillende projecten waar we als gemeente een voorbeeld aan 

kunnen nemen. Dit is een aanleiding voor een ongevraagd advies om de gemeente aan te moedigen 

om participatie-initiatieven te initiëren. 

 

Dhr. Van Noorloos geeft namens de gemeente aan dat de gemeente hier in de communicatie meer 

aandacht aan wil en moet geven. Informatie hierover wordt via de mail teruggekoppeld via mevr. 

Van de Werfhorst en mevr. Van Dieren. Dit onderwerp komt terug in een van de volgende 

vergaderingen.  

 

9. Vacatures       

De vacatures zijn uitgezet. We wachten op reacties. Mevr. Van de Werfhorst geeft aan dat de 

vacatures via LinkedIn en de LOCO gedeeld kunnen worden. Dhr. Scholten neemt contact op met de 

LOCO en deelt de vacature via LinkedIn. Deze kunnen door de andere leden gedeeld worden.  

 

Dhr. Rikkers geeft aan dat hij Portefeuillehouder WMO wil worden en tevens het vicevoorzitterschap 

over wil nemen. Dit wordt door de aanwezigen enorm gewaardeerd.  

 

10. Dorpsgesprekken 

Terugkoppeling van de gesprekken tot nu toe.  

Wat opviel door de raad: 
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- Voorzieningen voor ouderen is in de kleinere dorpskernen erg kostbaar. Ouderen 

moeten vaak verplicht weg uit de kleinere dorpskernen op het moment dat ze 

zorgvoorzieningen nodig hebben; 

- Opkomst was behoorlijk groot; 

- Behouden van zaken als school/speeltuin vonden inwoners belangrijk; 

- We missen voorzieningen in Hattemerbroek zoals het maken van pasfoto’s voor ID 

kaarten; 

- Er werd aangegeven dat keukentafel gesprekken voor veel mensen een issue is. Er 

ontstaan blokkades door je afhankelijke positie. Er werd gezegd dat professionals niet 

de goede vragen kunnen stellen; 

- Er is veel waardering van de raad voor de manier waarop de gesprekken zijn 

voorbereid; 

- Het viel de adviesraad op dat weinig inwoners weten dat er een sociaal team is.  

 

Een artikel over deze gesprekken wordt op website en social media gemaakt en verspreid door dhr. 

Rouw. Ook stuurt hij de opbrengsten van de dorpsgesprekken door naar de adviesraad. Naar 

aanleiding van de feedback uit de mail van mevr. Van Dorp over de dorpsgesprekken neemt dhr. 

Scholten contact met haar op omdat ze niet aanwezig was om dit mondeling toe te lichten.  

 

11. Communicatie 

Stand van zaken rondom columns/persberichten en website  

We kunnen in de toekomst meer gebruik maken van mediakanalen. Kunnen we als Adviesraad media 

gebruiken om inwoners te betrekken bij de thema’s waar de adviesraad zich mee bezig houdt? Over 

deze vraag zoekt dhr. Rouw contact met mevr. Van de Werfhorst.   

     

12. Korte evaluatie van de vergadering, rondvraag en sluiting 

Rondvraag: 

- Mevr. Den Ouden was als gast aanwezig en vond het een open vergadering. Zij zal de 

volgende vergadering ook als gast aanwezig zijn; 

-  Mevr. Van de Werfhorst doet een extra verzoek tot het aanboren van contacten door 

iedereen om de Adviesraad te versterken; 

- Dhr. Riezebos: SMED-methode: use your brain and not your money. Deze methode 

werkt volgens hem heel goed. En kan volgens hem ook goed binnen de raad toegepast 

worden.  

- Dhr. Flipsen deelt het verslag van Nunspeet over 2017 en de actiepunten voor 2018 

met de adviesraad voor de belangstellenden.  

 

13. Actielijst voor de volgende vergadering 

 

Zie volgende bladzijde 
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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 05-09-2017 Eigen netwerk benaderen voor een eventuele 

tweede ring / achterbanraadpleging. 

Allen 11 

december 

4 28-06-2018 Mevr. Diana van de werfhorst maakt voor de 

komende vergadering een voorstel over het 

aanboren van een nieuwe generatie professionals.  

Mevr. Van de 

Werfhorst 
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28-06-2018 Dhr. Scholten overhandigt het jaarverslag aan de 

wethouder. Mevr. Van de Werfhorst gaat als 

aankomende voorzitter mee. Dhr. Rouw gaat mee 

voor het maken van een foto.  

Dhr. Scholten 

Mevr. Van de 

Werfhorst 

Dhr. Rouw 

3 juli 

2018 

6 28-06-2018 Dhr. Scholten stemt met de voorzitters in NEO 

verband af of er een werkafspraak mogelijk is 

rondom het indienen van adviezen zoals het beleid 

WMO. 

Dhr. Scholten  

7 28-06-2018 Dhr. Scholten koppelt de volgende vergadering 

terug. 

  

8 28-06-2018 Dhr. Flipsen gaat op zoek naar het verslag over de 

bijeenkomst van de portefeuillehouders van 10 

maart jl. Hij stuurt deze door naar de leden. 

Dhr. Flipsen  

9 28-06-2018 Dhr. Rouw stuurt de informatie rondom de 

klankbordgroep Jeugd door die hij van de gemeente 

ontvangt. 

Dhr. Rouw  

10 28-06-2018 Mevr. Van Dieren en mevr. Van de Werfhorst sturen 

de informatie die ze van de gemeente krijgen over 

participatie, door naar de leden.  

Mevr. Van 

Dieren  

Mevr. Van de 

Werfhorst 
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28-06-2018 Dhr. Scholten neemt contact op met de LOCO voor 

de vacatures van de Adviesraad.  

Dhr. Scholten  

12 28-06-2018 Dhr. Scholten verspreidt de vacatures van de 

Adviesraad via LinkedIn. 

Dhr. Scholten  
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28-06-2018 Dhr. Rouw verwerkt de flipovers tot een 

publieksversie van het jaarverslag en deelt deze met 

de adviesraad.  

Dhr. Rouw  
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14 28-06-2018 Dhr. Rouw schrijf een artikel over de 

dorpsgesprekken en deelt deze op sociale media 

Dhr. Rouw  

15 28-06-2018 Dhr. Rouw stuurt de opbrengsten van de 

dorpsgesprekken door naar de leden zodra hij dit 

ontvangen heeft van de gemeente.  

Dhr. Rouw  

16 28-06-2018 Dhr. Scholten neemt contact op met mevr. Van Dorp 

over de evaluatie van de dorpsgesprekken. 

Dhr. Scholten  

17 28-06-2018 Dhr. Rouw neemt contact op met mevr. van de 

Werfhorst over het gebruiken van mediakanalen om 

inwoners bij de adviesraad te betrekken 

Dhr. Rouw 

 

 

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, Mevr. 
J. Van den Berg 
WMO: Dhr. J. Rikkers, Dhr. G. Riezebos, Dhr. D. Post, Dhr. J. Hammenga 
 


