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Verslag vergadering van de Adviesraad Sociaal Domein Gemeente Oldebroek 

Datum: 21-01-2020 

 

Aanwezig: dhr. Joop Rikkers (vicevoorzitter), mevr. Margrietha van der Werfhorst, mevr. 

Janneke van den Berg, mevr. Elke van den Heuvel, mevr. Gea van Dieren, mevr. 

Liesbeth den Ouden, dhr. Jan Hammenga, dhr. Peter Everloo, mevr. Karen Anne van 

Dorp 

Afwezig: mevr. Diana van de Werfhorst (voorzitter), dhr. Wim Groeneveld 

Gemeente: mevr. Magda van Benthem, mevr. Liesbeth Vos 

Notulist: dhr. Matthijs Rouw 

 

1. Opening 

 

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

Joop opent de vergadering. Hij start met de mededeling dat hij als waarnemend voorzitter 

voor in ieder geval vijf maanden de taak als voorzitter gaat overnemen. Dit is in verband met 

privéomstandigheden van de huidige voorzitter Diana.  

 

3. Verslag Adviesraad Sociaal Domein + actielijst                                  

 Wijzigingen worden doorgevoerd. 

             

4. Ter informatie 

Er zijn geen stukken ter informatie. 

 

5.  Adviesaanvraag 

Zie punten 8,9 en 10. 

            

6. Terugkoppeling adviezen  

Er zijn geen terugkoppelingen. 

 
7. Bijeenkomsten 

Zijn er belangrijke bijeenkomsten geweest of vinden ze binnenkort plaats? 

- Vanuit het Diakonaal platform: De voorzitter van zorgzaam Oldebroek wil graag een 

vergadering bijwonen. Hij wil iets vertellen over PIO: platform informele ondersteuning.   

 

8.   Beleidsnota: visie en strategie WMO inkoop  

Regionaal advies waarbij het initiatief bij Oldebroek ligt. Het conceptadvies is regionaal 

doorgestuurd. De meeste overige adviesraden hebben reeds een reactie op dit advies 

gestuurd. De formele datum voor de reactie is 22 januari. Na deze datum wordt het advies 

naar de gemeenten gestuurd op donderdag 23 januari.  
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9.        Conceptadvies beschermd wonen 

De Adviesraad van Nunspeet is de kartrekker van dit advies en heeft een conceptadvies 

geschreven. Daarvan zegt Oldebroek: we kunnen wel instemmen met het advies. Maar wat 

er vooraan aan tekst staat vinden we niet terug in de beleidsnota. De inleiding, 

achtergrondbeschrijving en de interpretatie van de 7 ambities worden door onze adviesraad 

gelezen als een eigen invulling vanuit Nunspeet waarbij wij ons afvragen of wij daarover 

hetzelfde denken. Het is een samenvatting/eigen interpretatie. We missen nog twee 

belangrijke punten betreft de omgevingswet en het VN verdrag: Houdt rekening met hetgeen 

bepaald is in het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. Betrek ook 

de ontwikkeling van de omgevingsvisie bij de ontwikkeling van beleid. Deze opmerkingen 

sturen we als reactie terug naar Nunspeet.  

  

10.  Oldebroekse ambitie doorontwikkeling maatschappelijke opvang en beschermd wonen 

Jan en Joop hebben hier een conceptadvies voor geschreven. De adviesraad stemt in met het 

geschreven advies van Jan en Joop. We hebben nog een paar tips en ideeën. Deze worden 

meegenomen en teruggestuurd naar de gemeente.  

Overige vraag: Willen wij de uitvoeringsagenda zien en daar iets van vinden? Ja dit is een 

 openbaar stuk. Dit kunnen we agenderen.  

              

11. Communicatie       

Jaarverslag: hoe geven we dit vorm dit jaar? Matthijs maakt een opzet samen met Joop. Deze 

kunnen jullie ergens in de komende weken verwachten. Vanuit de Adviesraad leeft de wens 

om een kort en bondig jaarverslag te schrijven.  

 

In de gemeentegids staat geen stukje over de adviesraad. Matthijs zoekt uit of dat een optie 

is voor volgend jaar. 

 

12. Korte evaluatie van de vergadering, rondvraag en sluiting 

We gaan er als Adviesraad weer een goed jaar van maken. Hierbij wil de vicevoorzitter de 

trend van de huidige voorzitter doorzetten. Dit gaan we doen door veel tijd te nemen voor de 

inhoud en met elkaar het gesprek aan te gaan.  

 

Actielijst: 

 

Nr. Datum Actie Actiehouder Termijn   
Netwerkbezoeken met organisaties binnen het 
sociaal domein plannen.  

Allen 
 

 

Portefeuilleverdeling  
Voorzitter: Mevr. D.G. van de Werfhorst 
Jeugd: Dhr. P. Everloo(portefeuillehouder), Mevr. K. A. Van Dorp, Mevr. E. van den 
Heuvel 
Arbeidsparticipatie: Dhr. W. Groeneveld(portefeuillehouder), Mevr. G. van Dieren, 
Mevr. M. van de Werfhorst, Mevr. J. Van den Berg 
WMO: Dhr. J. Rikkers(portefeuillehouder), Dhr. J. Hammenga, Mevr. L. den Ouden.  
 


