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Verslag vergadering van de Adviesraad Sociaal Domein Gemeente Oldebroek via Skype 

Datum: 03-03-2020 

 

Deelnemers: dhr. Peter Everloo, mevr. Karen Anne van Dorp, dhr. Joop Rikkers (vicevoorzitter), 

mevr. Janneke van den Berg, mevr. Elke van den Heuvel, , dhr. Jan Hammenga, mevr. Margrietha van 

der Werfhorst, dhr. Wim Groeneveld 

Afwezig: mevr. Diana van de Werfhorst (voorzitter), mevr. Liesbeth den Ouden 

Gemeente: mevr. Magda van Benthem, dhr. Teun van Noorloos, mevr. Liesbeth Vos 

Notulist: dhr. Matthijs Rouw 

 

1. Opening 

 

2. Mededelingen 

- Rondje: hoe gaat het met iedereen? 

We zijn via Skype met elkaar verbonden. We maken een rondje langs alle leden om even aan 

te geven hoe het gaat met iedereen en wat de coronacrisis voor gevolgen heeft. Diana en 

Gea zitten in hun herstelperiode. Wij hopen ze snel terug te zien binnen de Adviesraad.  

 

3. Vaststellen agenda 

De agenda is vastgesteld.  

 
4. Verslag Adviesraad Sociaal Domein + actielijst                

De op- en aanmerkingen worden doorgevoerd. We bespreken nog even kort dat we als 

Adviesraad graag willen weten wat er met onze input wordt gedaan in regionale adviezen.  

 
5. Ter info: 

 Kwartaalcijfers Q4 2019 

Vraag: wat is stand van zaken van de regiovisie huiselijk geweld? Magda vraagt dit na. 

Liesbeth Vos geeft aan: Volgende week ligt hij in het B&W. Voor het zomerreces wordt 

hij hopelijk vastgesteld.      

 Uitvoeringsagenda   

Deze is gemaakt voordat we van corona hadden gehoord. We kijken en doen wat we 

kunnen als gemeente. Prioriteiten kunnen hierdoor verschuiven.   

Is er een duidelijk beeld van wat wel en niet kan? 

We zijn net bezig om Q1 af te ronden. Aan het eind van dit kwartaal en elk kwartaal 

bekijken we wat we kunnen doen en waar we prioriteit aan geven. Met de 

kwartaalrapportages informeert de gemeente de Adviesraad over welke keuzes ze 

gemaakt hebben.             

 Memo invoering van de Wet verplichte GGZ     

 Wet inburgering 1 juli 2021   
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Deze zou gepresenteerd worden. Als alternatief is deze PowerPoint ter informatie 

verstuurd. We vragen Rienk om dit tijdens de volgende vergadering toe te lichten. 

        

6. Coronatijd: onderwijs, noodopvang en ondersteuning van kwetsbare kinderen            

Teun vanuit de gemeente: Scholen moesten dicht maar moesten wel open blijven voor 

mensen met vitale beroepen. Vanuit de gemeente Oldebroek besloten: aansluiten op de 

behoefte van de inwoners. Scholen leken snel zelf gehandeld te hebben, evenals 

kinderopvang organisaties. Maar er zijn ook kinderen in kwetsbare situaties. Dat gebeurde 

ook door het onderwijs en kinderopvanginstellingen. SKO heeft ook nachtopvang geregeld. 

Hier is zover bekend nog geen gebruik van gemaakt. Mensen blijken erg zelfredzaam op dit 

gebied. Dit proces is vloeiend gegaan. Aandachtspunt hierbij was wel: Hoe zit het met 

kinderen die echt in de knel komen, waar de kans op huiselijk geweld toeneemt? Hier 

reageerden scholen ook adequaat op, in samenwerking met gemeenten. Nadat de regels 

versoepeld zijn, is er een en ander veranderd voor scholen en opvanginstellingen. De 

gemeente is zeer positief over scholen, over hoe ze dit hebben aangepakt. Hierbij was nog 

enig overleg nodig met opvanginstellingen. Met name verschillen tussen continuroosters van 

scholen en de roosters binnen de opvanginstellingen. Maar hier zijn ze ook goed uitgekomen. 

Scholen en instellingen blijven zich aanpassen naar wat is toegestaan vanuit de overheid.  

 

Betreft verzuim: 15 kinderen gaan niet naar school: thuis is iemand ziek of er is angst om 

kinderen weg te brengen.  

 

Berichten vanuit veilig thuis, CJG en scholen: opvallend is de rust die corona met zich 

meebrengt. Ouders zijn vaker thuis, verplichtingen van school, sport etc. vervallen. Minder 

hulpverlening. Landelijk hoor je zorgelijke berichten, terwijl binnen Oldebroek juist het 

tegenovergestelde zichtbaar is.  

  

Dalen de uitgaven voor jeugdzorg? Nog geen inzicht in. Maar op het hart gedrukt vanuit Den 

Haag: laat geen zorgaanbieders vallen, betaal ze door maar zet ze op een lijstje als de zorg 

niet verleend is.  

 

7. Nieuws en ontwikkelingen uit de drie domeinen 

Er is vanwege de crisis weinig nieuws te melden vanuit de drie domeinen.  

 

8. Jaarverslag: overhandiging aan de wethouder 

We hebben als Adviesraad een jaarverslag gemaakt van 2019. Via Skype overhandigen we dit 
jaarverslag aan de wethouder Liesbeth Vos. Er is een foto gemaakt van de skypevergadering 
welke gedeeld zal worden via sociale media. Liesbeth verspreidt de positief kritische noot van 
onze Adviesraad binnen de kanalen van de gemeente.  
 

9. Bijeenkomsten 

Zijn er belangrijke bijeenkomsten geweest of vinden ze binnenkort plaats? 

 Deze zijn vrijwel niet mogelijk in deze periode.  

 

10. Matthijs neemt afscheid 

Matthijs geeft aan dat hij afscheid neemt van de Adviesraad vanaf de zomer.  
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11. Volgende vergadering: 30 juni, hoe en wat? 

De volgende vergadering wordt uitgesteld naar september. We organiseren nog een aparte 

bijeenkomst om te praten over de invulling van de functie van de secretariële ondersteuning. 

Deze vindt plaats op 15 juni ’s avonds 19:30 via Skype.  

 

12. Rondvraag, evaluatie en sluiting 

Jan: Is het nodig om aandacht te geven aan de omgevingswet? Gemeente: omgevingswet is 

uitgesteld naar 2022. Dan is het nog de vraag hoe hij gefaseerd wordt geïmplementeerd. Hij 

staat op een laag pitje. Dit wachten we als Adviesraad nog even af.  

 

 Complimenten vanuit de gemeente over een goede vergadering met de middelen die we 

 hebben. Dank vanuit de Adviesraad voor het organiseren van deze digitale vergadering.  

 

Actielijst: 

 

 

 

Nr. Datum Actie Actiehouder Termijn 

1 25-06-2019 Netwerkbezoeken met organisaties binnen het 
sociaal domein plannen.  

Allen 
 

 

2 03-03-2020 Karen Anne zet een voorstel op papier voor een 
vaste werkwijze omtrent uitgaven van de 
Adviesraad 

Karen Anne September 
agenderen 

3 03-03-2020 Werven lid voor de Adviesraad Matthijs  Najaar 2020 

4 03-03-2020 Magda gaat na bij Teun of  er wel eens 
uitnodigingen komen vanuit scholen en 
gemeenten die te maken hebben met de 
Jeugdzorg, waar wij als Adviesraad bij aan 
kunnen sluiten  

Magda  

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.  
 


