Verslag vergadering van de Adviesraad Sociaal Domein Gemeente Oldebroek
Datum: 2 februari 2016
Aanwezig:

Dhr. Reint Scholten, dhr. Jos Flipsen (voorzitter), Dhr. Peter Everloo,
dhr. Joop Rikkers, dhr. Gerrit Riezebos, mevr. Margrietha van der Werfhorst
(aspirant-lid), mevr. Gea van Dieren (mogelijk aspirant lid)

Afwezig:

-

Gemeente:

Mevr . Grytsje Zielhuis , Dhr. Bert van Beek

Notulist:

Mevr. Grytsje Zielhuis

1.

Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet Gea van Dieren welkom.
Vorige week heeft de raad een bijzonder triest bericht gekregen over Coby Hofland. Zij blijkt zeer
onverwachts een levensbedreigende ziekte te hebben. Om die reden moet zij ook per direct stoppen
met haar activiteiten voor de Adviesraad. Coby zou het voorzitterschap op zich nemen en heeft heel
veel werk verzet achter de schermen, met name ook rond de website en overige communicatie.. Ook
is zij nog betrokken geweest bij het jaarplan.
Reint Scholten heeft binnenkort nog een gesprek met Coby over o.a. de website en de timing van het
werven van nieuwe leden. Hij heeft ook een kaartje gestuurd namens de adviesraad. Doeke Post
meldt dat ze het bericht en bloemen van B&W erg waardeerde. Grytsje Zielhuis zal dit doorgeven.
Ryanne Woudstra gaat stoppen met notuleren en het bijhouden van de website. Voor de website is
contact gelegd met iemand. Voor de notulen en overig secretariaat wordt nog iemand gezocht.
Gea van Dieren stelt zich voor. Zij woont in Wezep, werkt in de zorg bij verstandelijk gehandicapten,
zij is erg geïnteresseerd in de adviesraad. Zij wil graag een tijdje mee lopen en dan bepalen of het wat
voor haar is. In geval van een portefeuille gaat haar interesse uit naar het onderdeel jeugd. De
raadsleden stellen zich voor aan Gea.
De voorzitter meldt dat er naast de hieronder genoemde stukken, een aantal stukken zijn
binnengekomen vanuit de RNV. Er is een brief uitgegaan naar de RNV dat de adviesraden graag 6
weken de tijd willen om een advies uit te kunnen brengen.
Ingekomen stukken (ter informatie)
College info Raad, college 28 januari
SROI binnen het RWB Regio Zwolle

Bijlage 1
Bijlage 2

3 SROI in Hattem en Oldebroek

Bijlage 3

Peter Everloo geeft aan dat hij “nugger” een raad woord vindt, is daar geen betere term voor?
In het algemeen vonden de leden het moeilijk leesbaar en erg technisch. De afkortingenlijst voorzag
in een behoefte. Grytsje gaat in het team bespreken dat beleidsmedewerkers er rekening mee
houden met het opstellen van stukken dat het ook voor niet specialisten leesbaar is.
Een notitie van KING is rondgestuurd.
Jimmy’s methodiek, uitnodigingen per post, wie wel of wie niet? Alleen Jos heeft uitnodiging
ontvangen. Hij zal deze doorsturen naar de overige leden.
Stand van zaken TSN, mondelinge toelichting Bert van Beek
Bijlage 4
Korte toelichting door Bert.
Buurtzorg is de beoogd overname partner. Er zijn juridische perikelen rond de overname. Eventuele
andere aanbieders kunnen de zorg ook overnemen. Er zijn 2 opties:
1. faillissement
2. TSN blijft bestaan en Buurtzorg gaat als onderaannemer werken.
De bewindvoerders zijn in de lead. Het zijn lastige juridische vraagstukken i.v.m. contracten en
aanbestedingsregels. Het gaat om ca 320 klanten. Nieuwe aanbieders zeggen dat ze het gat op
kunnen vangen, maar er zal wel een overgangsperiode zijn, omdat de nieuwe aanbieders
medewerkers moeten werven. Er wordt gewerkt aan noodoplossingen. Maar er zal waarschijnlijk wel
een gat zijn in de tussenliggende periode. De gemeente geeft prioriteit aan H2 en H3, de zwaarste
vormen van Huishoudelijke Hulp. Een aantal partijen, zoals het Platform Informele Ondersteuning is
gevraagd om een signaalfunctie te hebben. Het is mogelijk om schoonmaakbedrijven of
uitzendbureaus in te huren, maar die hebben ook een beperkt aanbod. Mogelijk kan TSN wel de zorg
6 weken voortzetten na faillissement, dat zou wat meer lucht geven. Dat is afhankelijk van
bewindvoerders. Gemeente heeft voorkeur voor huidige aanbieders. Ook eventuele staatssteun
moet onderzocht worden.
2.

Verian: Verian heeft ook massa-ontslag aangevraagd. Verian wilde stoppen bij de RNV gemeenten.
Verian had hier te weinig klanten en voldeed ook niet aan transformatie-eisen. Het gaat om 15
klanten. Het contract duurt tot 1 juli. Dat geeft wat meer tijd om zaken te regelen.
Jaaroverzicht adviesraad 2015
Bijlage 5
ASDO wil graag een overzicht van wat er gebeurt is met de adviezen en wil dat opnemen in het
jaaroverzicht. Ook het financieel verslag in meenemen. Gerrit heeft nog financiële informatie van de
gemeente nodig. Grytsje vraagt Willem om de gegevens aan te leveren voor het jaaroverzicht.
3.

Begroting 2016
De begroting is in december rondgemaild, maar nog niet vastgesteld. Graag een volgende keer op de
agenda.
4.

Terugkoppeling adviezen
Geen nieuwe adviezen.
5.

Activiteiten en terugkoppeling

6.



Stand van zaken drie domeinen door portefeuillehouders:

Inspiratiedag met zorgaanbieders over vernieuwende initiatieven. Veel dynamiek en nieuwe
ideeën, was inspirerend. Nadruk op om koppelingen tussen organisaties te leggen. Soms
lastig om te zien wat de meerwaarde voor de inwoners is i.p.v. voor de organisaties.
Doeke: overleg DPO, wat signalen dat er bij de keukentafelgesprekken wat irritatie ontstaat
bij de mensen die aan tafel zitten. Te snel wordt een besluit genomen dat men het zelf wel
kan, er is niet altijd een ondersteuner bij. Wordt nog niet altijd actief aangeboden. Soms ook
aanbieders die gesprekken voeren en het niet helder wordt voor de klant of het nou de
gemeente is of niet. Doeke: er wordt veel macht gevoeld vanuit de gemeente,
afhankelijkheidsrelatie, Gea: klanten liggen een week wakker. Jos: helpt de gemeente
voldoende om mensen te leren de regie zelf te pakken. Veel is subjectief, maar zo wordt het
wel ervaren. Zingt rond in de omgeving. Grytsje bespreekt het met Ellis Fleer, coördinator ST
en koppelt dit nog terug.
Doeke: onderzoek waarin aanbieders aangeven of de gemeente wel voldoende kennis van
zaken heeft om indicaties te geven. Steeds meer mensen thuis als gevolg van onvoldoende
aanbod dagbesteding? Graag een reactie.
Joop: komende donderdag is er een bijeenkomst over beschermd wonen in Elburg.
Joop en Grytsje hebben gesprek gehad met Klankbordgroep GGZ. Alternatief voor
klankbordgroep is om themabijeenkomsten te organiseren, actie opnemen in jaaroverzicht.
Vraag klankbordgroep: gaat gemeente het redden om op tijd klaar te zijn als het gaat om de
basismobiliteit (antwoord gemeente) nodig, gaat de gemeente gebruik maken van het
klantenpanel? Jos neemt het mee naar het voorzittersoverleg van de RNV.


Jaarplanning 2016

Bijlage 6

Doelgroepenoverzicht moet nog verfijnt worden, deels zijn adressen beschikbaar. Grytsje
vraagt na of gemeentegids digitaal beschikbaar is.
Voorgesteld wordt een werkbezoek te brengen aan het Sociaal Team, het CJG en eventueel
Bureau 13. Ook een gesprek met de dorpscontactambtenaren zou goed zijn.
Grytsje zal raadsagenda 1e half jaar mailen.
De achterban bijeenkomsten zullen de portefeuillehouders voorbereiden. De bijeenkomst
voor arbeidsparticipatie wordt naar voren gehaald zodat alle bijeenkomsten voor de
zomervakantie geweest zijn.


Communicatie: columns/persberichten

Bijlage 7

Voorstel om iedereen af en toe een column te laten schrijven, bijvoorbeeld n.a.v.
werkbezoeken en achterbanbijeenkomsten. Je kunt ook journalisten af en toe een interview
laten doen.


Communicatie website, flyer
Website is gereed. Alle nieuws komt op de website. Er ligt een contact met iemand die het
onderhoud van de website zou kunnen doen, omdat Ryanne stopt. Grytsje checkt
aanlevering laatste versie van de flyer bij Ryanne.



Achterban raadpleging (zie jaarplanning)

Bijlage 8



Werving nieuwe leden
Eerst gesprek met Coby. Wel in gang zetten. Er ligt de nodige tekst al. Zowel werven als
mensen persoonlijk aanspreken. Graag de bestaande wervingsteksten mailen naar Doeke
(actie Grytsje). Doeke maakt voorstel incl. planning.



Doelgroepenoverzicht



Huidige portefeuilleverdeling: is er nog iemand die mee wil doen met Arbeidsparticipatie:

volgt donderdag

Gea wil dit voorlopig wel doen.
7.

Verslag Adviesraad Sociaal Domein + actielijst

Bijlage 9

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. Begroting 2016 is nog niet vastgesteld.
8.

Mededelingen en rondvraag

Jos: verzoek aan RNV om meer tijd te geven om advies te geven, duidelijkheid nodig wanneer wat
ongeveer komt. WMO aanbieders zijn gewogen i.v.m. verlenging contracten. Jos stuurt complete
overzicht door.
Het is belangrijk dat de adviesraad op tijd de stukken krijgt.
Grytsje meldt dat er ontwikkelingen zijn binnen de RNV. Ermelo, Harderwijk en Zeewolde willen een
aantal taken niet meer bij de RNV beleggen. De mogelijkheden voor een RNV 3.0 worden onderzocht.
Dit heeft mogelijk op termijn ook gevolgen voor het account jeugd.
Grytsje mailt artikel binnenlands bestuur door.
9.

Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering.

Actielijst
Datum
Nr.
1
3-12-2015
2

3-12-2015

3

3-12-2015

4

3-12-2015

5

3-12-2015

6
7
8

2-2-2016
2-2-2016
2-2-2016

9
10
11

2-2-2016
2-2-2016
2-2-2016

12

2-2-2016

Actie

Actiehouder

Wethouder Vos uitnodigen om uitleg te geven
over Jeugdbeleid
Nagaan of vergaderingen adviesraad
uitgezonden kunnen worden
Nagaan of stukken via Ibabs verspreid kunnen
worden
Campagne nieuwe leden (met name voor
arbeidsparticipatie)
Persoonlijke tekst aanpassen en aanleveren voor
website bij mevr. Woudstra
Begroting 2016 mailen naar alle leden
Mailen terugkoppeling adviezen 2015
Mailen raadsagenda en artikel binnenlands
bestuur
Mailen teksten vorige werving
Laatste versie flyer opvragen bij Ryanne
Grytsje checkt of gemeentegids digitaal
beschikbaar is
Vraag klankbordgroep/adviesraad over

Reint Scholten
Grytsje Zielhuis
Grytsje Zielhuis
Allen
Allen
Gerrit Riezebos
Grytsje Zielhuis
Grytsje Zielhuis
Grytsje/Ryanne
Grytsje/Ryanne
Grytsje/Ryanne
Grytsje/Frans

13

2-2-2016

14

2-2-2016

15

2-2-2016

basismobiliteit neerleggen bij gemeente.
Hoe staat het er in Oldebroek voor met
dagbesteding. Zitten hier ook veel mensen thuis
door onvoldoende aanbod?
Keukentafelgesprekken verlopen nog niet altijd
gelijkwaardig. Regelmatig signalen. Graag
bespreken met sociaal team.
Gerrit Riezebosch heeft nog gegevens nodig over
uitgaven 2015 om financieel overzicht 2015 te
kunnen maken.

Portefeuilleverdeling
Jeugd: Dhr. Peter Everloo, Dhr. Reint Scholten
Arbeidsparticipatie: Dhr. Jos Flipsen, Gea van Dieren
WMO: Dhr. Joop Rikkers, Dhr. Gerrit Riezebos, Dhr. Doeke Post

Hoogenraad
Bert van Beek

Grytsje/Ellis Fleer

Bert van Beek

