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Speciaal voor u als inwoner van gemeente Oldebroek
Als inwoner van gemeente Oldebroek wilt u graag weten wat er allemaal speelt in de samenleving en
welke rol onze gemeente hier in heeft. Met deze samenvatting en aanbiedingsbrief presenteren wij met
trots ons jaarverslag. Hierin leest u hoe wij als Adviesraad de gemeente hebben geadviseerd over het
sociaal domein, de verzamelnaam van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de Jeugdwet en de
(Arbeids)participatiewet. De term ‘sociaal domein’ gaat over het werk wat de gemeente verricht rondom
werk, participatie en zelfredzaamheid, zorg en jeugd. In de ruime zin van het woord vallen onder ‘sociaal
domein’ ook alle aanverwante taken. Denk daarbij aan onder meer: handhaving bij leerplicht, het
voorkomen van vroegtijdig schoolverlaten, passend onderwijs, leerlingenvervoer, de bijstand,
schuldhulpverlening en (jeugd)gezondheidzorg.

Wat doet een Adviesraad Sociaal Domein
Het College van Burgemeester en Wethouders betrekt inwoners, cliënten of hun vertegenwoordigers bij
de voorbereiding en uitvoering van de genoemde wetten. Inwoners kunnen dus invloed uitoefenen op
het beleid, onder andere via de Adviesraad Sociaal Domein. Hoe dan? De Adviesraad vraagt inwoners uit
gemeente Oldebroek om signalen uit de samenleving te verzamelen. Deze worden binnen de adviesraad
besproken en leiden vervolgens tot een gevraagd of ongevraagd advies aan de gemeente. De gemeente
koppelt altijd onderbouwd terug wat zij concreet met dit advies gaan doen.
De Adviesraad Sociaal Domein gemeente Oldebroek is een onafhankelijke adviesraad. De Adviesraad
maakt zich sterk voor de belangen van u als inwoner, echter niet voor individuele situaties: de
Adviesraad kijkt naar het grotere geheel. Het doel is om, vanuit een onafhankelijke positie, een optimale
betrokkenheid te bewerkstelligen van inwoners bij het voorbereiden, vaststellen, uitvoeren en evalueren
van het beleid. Uitgangspunten van de Adviesraad zijn:
 Vroeg meedenken in het beleid;
 Een brug vormen tussen inwoners en de gemeente;
 Het accent ligt op integraal adviseren vanuit een proactieve en positief-kritische houding.
De Adviesraad is, voor zover redelijkerwijs mogelijk, zodanig samengesteld dat deze een afspiegeling
vormt van inwoners, cliënten en/of hun vertegenwoordiger binnen de beleidsterreinen van het Sociaal
Domein. In de Adviesraad kunnen zowel inwoners, als cliënten en/of hun vertegenwoordigers zitting
hebben.

Samenvatting van werkzaamheden
In 2018 heeft de Adviesraad opnieuw aandacht besteed aan het zorgvuldig opstellen van gevraagde en
ongevraagde adviezen. Hiervoor hebben we een formulier ontwikkelt waarin de belangrijkste zaken
worden opgenomen zoals:
 Visie op inwoners van de gemeente
 Uitgangspunten voor inwoners/cliënten van onze gemeente(n)
 Uitgangspunten voor uitvoerende organisaties
 Uitgangspunten met betrekking tot financiën
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Hoeveel adviezen het de Adviesraad uitgebracht
In 2018 heeft de Adviesraad vijf gevraagde adviezen en één ongevraagd advies uitgebracht, waarvan er
twee in samenwerking zijn opgezet met de overige gemeenten op de Noord Veluwe. Het betreft de
volgende adviezen:






Advies over beleidsplan sociaal domein;
Beleidsregels WMO (NEO);
Terugkoppeling advies Verward Gedrag (NEO);
Startnotitie inkoop hulpmiddelen WMO (SNV);
Advies Uitvoeringsplan Jeugdhulp (Jeugdverordening) (RNV).

De volledige adviezen vindt u op de website van de Adviesraad (www.Adviesraadoldebroek.nl/adviezen).

Wat zijn de plannen voor 2019
De plannen voor 2019 zien er als volgt uit:
 Kennis en verdieping opdoen rondom de thema’s verward gedrag, armoede, participatie en
eenzaamheid;
 Meer aandacht voor een inclusieve samenleving en het VN-verdrag;
 Meer afstemming met dorpsraden;
 Wordt de nieuwe omgevingswet een nieuw aandachtsgebied in het Sociaal Domein?;
 Integraal adviseren vanuit de drie domeinen (In SNV en/of NEO verband);
 Actief de tekorten in het sociale domein bespreken;
 Uitbreiden van leden binnen de portefeuille jeugd.

Tot slot
Net als in het verslagjaar 2018 zal de Adviesraad zich in 2019 inzetten om de inwoners van gemeente
Oldebroek zo goed mogelijk te vertegenwoordigen. Naast de gevraagde adviezen zal de Adviesraad ook
op eigen initiatief adviezen aanreiken op het gevoerde beleid van de gemeente.

Diana van de Werfhorst
Voorzitter Adviesraad Sociaal Domein
Juni 2019
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