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Adviesraad Sociaal Domein
De Adviesraad vraagt inwoners uit de 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 gaat 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:
-

Het accent ligt op vroeg meedenken in het beleid;
Een brug vormen tussen inwoners en de gemeente;
Integraal adviseren vanuit een proactieve en positief-kritische houding.

De Adviesraad is, voor zover mogelijk, zodanig samengesteld dat deze een afspiegeling vormt
van inwoners, cliënten en/of hun vertegenwoordiger binnen de beleidsterreinen (WMO, Jeugdzorg en Participatiewet) van het Sociaal Domein. In de Adviesraad kunnen zowel inwoners,
als cliënten en/of hun vertegenwoordigers zitting hebben.
Activiteiten in 2019
Vanaf 1 januari 2019 is de samenstelling van de adviesraad nogal gewijzigd. De heren Reint
Scholten (voorzitter), Jos Flipsen (vicevoorzitter) en Doeke Post (aanspreekpunt van het cluster WMO) namen afscheid. Daarmee verloor de Adviesraad heel veel kennis en ervaring. We
danken de heren hartelijk voor hun enorme inzet en betrokkenheid. Mevrouw Diana van de
Werfhorst is vanaf 1 januari 2019 voorzitter en de heer Joop Rikkers is vicevoorzitter.
Het jaar 2019 is vooral gebruikt om ons te oriënteren op een aantal thema’s zoals eenzaamheid, armoede en verward gedrag. De adviesraad heeft haar mening kenbaar gemaakt aan
het College van B&W en de Raad omtrent bezuinigingen in het Sociaal Domein als gevolg van
tekorten in met name de jeugdzorg.

Adviezen in 2019
In 2019 zijn er relatief minder adviezen uitgebracht aan het college dan voorgaande jaren. Dat
heeft te maken met bestaande beleidscycli maar ook met de ontwikkeling dat beleid steeds
meer in regionaal verband wordt ontwikkeld en de advisering ook door een aantal adviesraden gezamenlijk wordt gedaan. Eind 2019 is regionaal advies gevraagd op 2 beleidsterreinen:
-

Op 10 december 2019: Visie en strategie Inkoop Wmo 2021. De Adviesraad van 		
Oldebroek was regievoerder van dit proces namens 6 gemeentes. Eind januari 2020 is
een gezamenlijk advies uitgebracht.
In december 2019 werd er ook advies gevraagd in regionaal verband over het Regioen beleidsplan Beschermd wonen en Maatschappelijke opvang - Noord-Veluwe 20202023. Daarover is door 6 gemeenten gezamenlijk advies uitgebracht.

In het verlengde van het bovengenoemde regionale beleidsplan Beschermd wonen en
Maatschappelijke opvang is op 18 december 2019 door het College van B&W van Oldebroek advies gevraagd op de Oldebroekse ambities doorontwikkeling Beschermd wonen en
Maatschappelijke opvang 2020-2023. Eind januari 2020 is daar door de Adviesraad Oldebroek een positief advies op gegeven.
Contacten met inwoners, cliënten en/of vertegenwoordigers, met de achterban
Alle leden van de Adviesraad hebben hun eigen sociale netwerk, vaak horen daar mensen uit
de diverse doelgroepen bij. Daarnaast is er regelmatig overleg met beroeps- en vrijwilligersorganisaties. Ook zijn er bijeenkomsten van en voor doelgroepen bezocht. Op deze wijze
weet de Adviesraad wat er onder de inwoners leeft. De Adviesraad heeft geen direct contact
met klankbordgroepen.
Samenstelling
Overzicht van de leden (status 1 januari 2020):
Naam						
Functie			

portefeuille

Mevrouw D. van de Werfhorst		
de heer J. Rikkers				
de heer P. Everloo				
Mevrouw K. A. van Dorp 			
de heer W. Groeneveld			
de heer J. Hammenga			
Mevrouw G. van Dieren			
Mevrouw M. van de Werfhorst		
Mevrouw J. van den Berg			
Mevr. E. van den Heuvel			
Mevr. L. den Ouden			

Onafhankelijk
Wmo (1e)
Jeugd (1e)
Jeugd
Arbeidsparticipatie (1e
Wmo
Arbeidsparticipatie
Arbeidsparticipatie
Arbeidsparticipatie
Jeugd
Wmo

Voorzitter			
Vicevoorzitter		
Secretaris			
Penningmeester		
Lid				
Lid				
Lid				
Lid				
Lid				
Lid				
Lid				

Financiën
De leden van de Adviesraad zijn als vrijwilliger verbonden aan deze Adviesraad en ontvangen een onkostenvergoeding. De onkostenvergoeding wordt verstrekt op basis van aanwezigheid en de verschillende functies die worden uitgevoerd. Er wordt onderscheid gemaakt in de functies van voorzitter, portefeuillehouder en algemeen lid.
Voor de secretariële ondersteuning worden er eveneens kosten gemaakt, vanwege de externe inzet die hiervoor nodig is. De totale kosten worden verantwoord in onderstaand
overzicht.
Onderwerp						
Kosten
Presentiegeld					
€ 4.225,00
Secretariële ondersteuning			
€ 4.521,13
Website						
€ 372,00
Reis- en onkosten					
€ 522,64
Training / opleiding				
€ 0,00
Overig (7Heuvels, bloemetjes, e.d.)		
€ 577,87
Totaal							€ 10.218,64
Wat zijn de plannen voor 2020
De plannen voor 2020 zien er als volgt uit:
Kennis en verdieping opdoen rondom de thema’s participatie en de omgevingswet
Meer aandacht voor een inclusieve samenleving, verward gedrag en het VN-verdrag
Integraal adviseren vanuit de drie domeinen
Verder ontwikkelen regionale advisering
Actief de ontwikkelingen in de jeugdzorg volgen
Net als in het verslagjaar 2019 zal de Adviesraad zich in 2020 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 of te voeren
beleid van de gemeente.
Joop Rikkers, Waarnemend voorzitter Adviesraad Sociaal Domein Oldebroek, mei 2020.

