
 

 

 

Verslag vergadering van de Adviesraad Sociaal Domein Gemeente Oldebroek 
Datum: 8 maart 2016  
 
Aanwezig: Dhr. Reint Scholten, dhr. Jos Flipsen (vice voorzitter), Dhr. Peter Everloo,  
       dhr. Joop Rikkers, dhr. Gerrit Riezebos, dhr. Doeke Post, mevr. Margrietha  
  van der Werfhorst (aspirant-lid), mevr. Gea van Dieren (aspirant lid) 
Afwezig: - 
Gemeente:  Mevr . Grytsje  Zielhuis , Dhr. Bert van Beek, mevr. Liesbeth Vos 
       
Notulist: Mevr. Dian Scholten 
 
 

1. Opening 
De voorzitter heet iedereen welkom en stelt voor om eerst bij punt 3 van de agenda te beginnen 
omdat dhr. Bert van Beek en wethouder mevr. Liesbeth Vos speciaal voor dit onderwerp zijn 
aangeschoven en nog andere verplichtingen hebben zullen zij daarna de vergadering verlaten. 
 

2. Ter informatie 
Advies Regionale veranderagenda maatschappelijke opvangen beschermd wonen. 
Opmerkingen over dit stuk: 
Het convenant, kunnen wij daar inzage in krijgen? 
De formulering van de titel: 'Van dagbesteding naar zinvolle activiteiten' kan anders. Het suggereert 
nu dat dagbesteding niet zinvol zou zijn. 
 

3. Stand van zaken TSN toelichting van dhr. Bert van Beek en mevr. Liesbeth Vos. 
Inmiddels is bekend dat Buurtzorg niet de cliënten van de gemeente Oldebroek overneemt, dit 
worden andere aanbieders, er is geen garantie voor personeel dat zij mee overgaan en bij dezelfde 
cliënten kunnen blijven. De zorgaanbieders hebben deze verplichting niet en dit baart de 
betrokkenen zorgen. 
Er is onduidelijkheid over het faillissement. Medio maart zal, zoals het er nu naar uitziet, het 
faillissement worden aangevraagd en waarschijnlijk zal TSN dan failliet verklaard worden. De 
curatoren hebben aangegeven dat bij een faillissement de werkzaamheden tot 25 april worden 
voortgezet. 
Er zijn veel vragen over hoe het hierna verder gaat met cliënten en medewerkers. De continuïteit van 
zorg staat voor de gemeente voorop. 
Een overname van cliënten en medewerkers is dus niet aan de orde, zolang er geen faillissement is 
uitgesproken. Wordt het faillissement later dan half maart uitgesproken dan wordt de tijd voor 
nieuwe aanbieders alleen maar korter en kan er mogelijk even minder zorg worden geboden. 
Als medewerkers win dienst kunnen komen worden ze niet overgenomen in dezelfde condities als bij 
die van TSN. Cliënten hebben de prioriteit, het liefst worden zij in koppels overgenomen of 
overgeplaatst.  
Vooraf aan het faillissement van TSN  is er de mogelijkheid dat de cliënten tot de datum van het 
faillissement zelf kunnen kiezen om over te stappen naar één van de nadere aanbieders. Na het 
faillissement wordt dit bevroren en gaat de gemeente de cliënten verdelen. Dit zal in principe duren 
tot 1 augustus, daarna kunnen cliënten zelf kiezen of ze willen blijven bij de zorgaanbieder waar ze 
aan overgedragen zijn, of dat zij alsnog naar een andere willen overstappen. 



Tot slot: Bij vragen kan worden verwezen naar de website, die wordt zoveel mogelijk up-to-date 
gehouden met veelgestelde vragen. 
 

4. Secretariële/website ondersteuning 
Mevr. Dian Scholten wordt voorgesteld. Deze vergadering draait zij voor proef mee om te kijken of zij 
de secretarieel ondersteunende taken op zich kan nemen. Er moeten concrete afspraken gemaakt 
worden over bij wie men moet zijn met vragen: voor secretariële zaken kan men contact op nemen 
met mevr. Dian Scholten en als aanspreekpunt bij de gemeente voor de adviesraad blijft mevr. Dirkje 
Sneller. De zaken wat betreft de website ondersteuning moet nog worden uitgezocht. Hier is op het 
moment nog niemand voor aangesteld, voor zowel technisch beheer als voor de inhoud. 
 

5. Transformatieagenda Huiselijk Geweld & Kindermishandeling 
Per mail ontvangen op 22.02.2016, betreft een advies in RNV verband, ons advies moet 10 maart  
worden aangeleverd. Betreft deels jeugd en WMO. 
Er is nog geen concept advies. De voorzitter zal informeren wat de uiterste datum wordt. Daarnaast 
is het kader te breed, een definiëring van huiselijk geweld zou fijn zijn. Verder wordt dit stuk 
uitgewerkt door de portefeuilles jeugd en wmo.  
 

6. Jaarverslag adviesraad 2015      
In de vergadering op 26 april zal het jaarverslag van de adviesraad moeten worden vastgesteld. Ieder 
neemt een deel voor zijn rekening. Daarbij is een voorlopige verdeling gemaakt: 
dhr. Reint Scholten: Paragraaf 4 en 5: uitgebrachte adviezen 
dhr. Joop Rikkers: Paragraaf 6.7: mensen met GGZ - problematiek 
dhr. Reint Scholten en dhr. Peter Everloo: Paragraaf 6.4: jeugd 
dhr. Gerrit Riezebos: Paragraaf 6.1: vrijwilligers en mantelzorgers 
dhr. Doek Post: Paragraaf 6.2: Kerken en diaconaal platform 
dhr. Jos Flipsen: Paragraaf 2: De adviesraad Sociaal Domein 
dhr. Gerrit Riezebos: financiële verantwoording 
Voorlopig worden deze stukken voor uiterlijk 1 april 2016 naar dhr. Jos Flipsen gemaild, omdat er nog 
geen e-mailadres voor de secretariële zaken is. Voor de volgende vergadering zou het fijn zijn om het 
jaarverslag compleet te hebben. 
 

7. Terugkoppeling adviezen 
Er zijn geen adviezen uitgebracht. 
 

8. Activiteiten en terugkoppeling 
Stand van zaken drie domeinen door portefeuillehouders  
WMO, er zijn negatieve berichten uit de pers over de eigen bijdrage van het CAK. De eigen bijdrage 
zou te hoog zijn en leidt tot het niet aanvragen van zorg. Er zijn geen signalen dat de eigen bijdrage in 
onze gemeente voor problemen zorgt, maar de vraag is in hoeverre wij hiervan op de hoogte zijn. Er 
is te weinig voorlichting over de eigen bijdrage, dit komt in de maatschappij wel sterk naar voren. 
Wordt dit wel systematisch besproken en hoe zit het met het armoedebeleid? 
Het bezuinigingsbeleid van sommige gemeenten heeft negatieve aspecten in kortingen op de zorg. 
Zijn hier signalen voor in onze gemeente? Er wordt gekeken naar eigen kracht, maar dit wordt soms 
ervaren als kortingen op de zorg waar men eerder recht op had en nu niet meer (beperken van 
rechten en ondersteuning). Ondersteuning tijdens het keukentafelgesprek bijvoorbeeld is 
noodzakelijk en gebeurt dat wel voldoende. Professionals moeten werken aan de transformatie maar 
de burger moet dat ook en krijgen zij daarbij wel de nodige ondersteuning? 
 
Jeugd, bij de bijeenkomst over Jimmy's  waren veel betrokken aanwezigen. Veel professionals uit het 
werkveld, eigenlijk te weinig jeugd. Het lijkt erop dat iedereen wel wil en gemotiveerd is, maar dat er 
een paraplu functie ontbreekt om alles te bundelen. Daar is de gemeente wel mee bezig. Jimmy's kan 



een mooi concept opzetten, maar vertrekt naar verloop van tijd. Hoe kan het opgezette concept 
geborgd worden en hoe gaat het eruit zien? Het concept lijkt goed: Vanuit de jeugd wat opzetten, dit 
leeft erg onder de jeugd. Een volgende bijeenkomst is gepland op 15 maart, in het Harlekijntje. Alle 
betrokken partijen worden daarin gehoord, en er wordt gekeken naar samenwerkingsmogelijkheden. 
De gemeente lijkt alleen maar de functie van betalen te hebben, de rest regelt Jimmy's. Dit zou men 
graag anders zien. Daarnaast is er de vraag op welke locatie, de gemeente kent verschillende kernen, 
het concept plaats zou kunnen vinden, hoe er een relatie naar Taskforce kan worden gelegd het is  
belangrijk dat de betrokkenen in hun kracht komen te staan. 
Tot slot: Bij dhr. Teun van Noorloos vragen of leden van de adviesraad ook bij de bijeenkomst mogen 
zijn 15 maart. 
 

9. Vacature leden en voorzitter 
Er zijn momenteel 7 vacatures inclusief de voorzitter. Naast de huidige bezetting zijn er 2 aspirant 
leden. Dhr. Doeke Post heeft al met verschillende mensen gesproken, er zijn 2 kandidaten die positief 
hebben gereageerd, van Frieda v.d. Weerd is inmiddels een cv ontvangen en zij zal worden 
uitgenodigd voor de volgende vergadering. De wens is wel om mensen uit de verschillende kernen te 
werven. De vacature moet online komen te staan, in de Huis aan Huis, in Veluweland, en op de loco. 
Nog afstemmen: wat gaat er op de website en wat blijft er in de vacature beschrijving staan? 
(dhr. Scholten en dhr. Flipsen) 
 

10. Communicatie: columns/persberichten 
Nog geen actie geweest. 
   

11. Communicatie website, flyer 
Er wordt met de huidige flyer ingestemd (op de foto's na, die worden nog aangepast). Wat betreft 
het logo volgt er nog een kleine aanpassing door dhr. Riezebos: 
in de boog: adviesraad 
het blok: sociaal domein 
onderaan: gemeente Oldebroek.  
Het zou fijn zijn als het logo in pdf geleverd wordt. Voor de opmaak wordt contact opgenomen met 
dhr. Mijnheer. Een drukker voor de flyer zou Bredewold kunnen zijn. 
 

12. Achterban raadpleging stand van zaken 
Door de portefeuille jeugd zijn 2 documenten aangeleverd ter voorbereiding op raadplegen jeugd. 
Men wil graag afwijken van het alleen het raadplegen professionals. Het is ook belangrijk om de 
jeugd te raadplegen via sportverenigingen, particuliere initiatieven, kerken en Taskforce. Dit zou 
kunnen via semigestructureerde interviews. 
Het moet geen onderzoek worden, men wil weten wat er leeft en speelt bij jongeren, maar daar 
moet het bij blijven. Wel zou men graag antwoord zien op vragen als: Wat zijn de problemen bij 
jongeren, is er wel genoeg te doen voor jongeren in de gemeente, wat is het jongerenbeleid en 
hebben onze adviezen werking in de praktijk? De jeugd moet aan het woord komen en de doelgroep 
moet worden vastgesteld. Het zou daarom fijn zijn als men bij de bijeenkomst van 15 maart kunnen 
zijn. Signalen die al vanuit jongeren gehoord zijn: Jongeren willen graag iets dat blijvend is. De ideeën 
moeten wel te realiseren zijn. Wat zijn redenen dat eerdere ideeën zijn mislukt? 
 

13. Doelgroepenoverzicht aanvullingen 
De lay-out moet anders. Er staat te veel informatie in. De vorm moet een sociale kaart worden. 
Hoofdlijnen moeten zijn: als ik wat wil, waar moet ik dan zijn? Alles wat in de gemeentegids staat 
hoeft er niet op. Het doel is het in kaart brengen voor wie we hier zitten en welke doelgroepen er 
zijn. Dat moet duidelijk worden uit de kaart (misschien per portefeuille). 
 
 



14. Voorzittersoverleg RNV 1 maart 2016 
Adviesraden worden gevraagd, in het kader van de basismobiliteit, om bij reizigerspanels te gaan 
zitten. Dit zou echter onze rol vertroebelen, we willen wel adviseren maar op beleidsniveau. In RNV 
verband is dit zo afgesproken. 
Aan de orde is ook geweest de resultaten van de transformatieplannen van de aanbieders die 
uiteindelijk door de ISNV gebruikt is om af te wegen met welke aanbieders  contracten worden 
voortgezet. Deze notitie roept vragen op zoals “om welke resultaten gaat het in relatie tot de eigen 
regie en kracht van de burger en ook het gemeentelijk beleid. Neem hierbij mee dat de rekenkamer 
van de RNV onlangs in haar evaluatie heeft aangegeven dat gemeenten meer moeten sturen op 
resultaat en effecten. Besloten is de vragen te inventariseren zodat er een notitie gemaakt kan 
worden die in RNV verband aan de gemeenten voorgelegd kan worden. 
De stukken zullen door dhr. Flipsen aan de leden worden gestuurd en met het verzoek te kijken 
welke vragen er leven binnen onze adviesraad. 
 

15. Begroting 2016 
De voorliggende begroting van € 7.200,00 wordt vastgesteld en kan worden voorgelegd aan de 
gemeente. Hierbij wordt opgemerkt dat er nog steeds de uitdrukkelijke wens is te werken met IBABS 
en daarvoor iPads beschikbaar moeten zijn. Dit punt is al eerder aan de orde geweest en door de 
gemeente afgewezen voor bekostiging. De vastgesteld begroting is dan ook voorlopig er zal een 
aparte investeringsbegroting worden voorbereid. 
   

16. Verslag Adviesraad Sociaal Domein + actielijst 
De organisatie van themabijeenkomsten voor de klankbordgroep GGZ heeft nog niet veel 
vooruitgang geboekt. 
Gaat de gemeente het redden om op tijd klaar te zijn als het gaat om de basismobiliteit? Antwoord: 
in principe wel, aanbesteding centrale is gestart en aanbesteding vervoerders begint in april en moet 
oktober 2016 zijn afgerond. 
 
Dhr. Scholten heeft enkele weken geleden een bezoek gebracht aan mevr. Hofland. 
Dhr. Post geeft aan dat mevr. Hofland meer klachten heeft en dat het niet zo goed gaat. Het contact 
wordt onderhouden. 
  

17. Mededelingen en rondvraag 
Mevr. Zielhuis: Er komt extra ondersteuning met o.a. een beleidsmedewerker voor de WMO. 
Dhr. Rikkers geeft aan dat hij deel uit zou willen maken van de Adviesraad Sociaal Domein Elburg en 
vraagt of hier bezwaar tegen is. In principe niet, hij kan gewoon zitting nemen. 
Dhr. Post: CV van Frieda v/d Weerd bij de volgende agenda meesturen. 
 

18. Sluiting  
De voorzitter sluit de vergadering. De volgende vergadering  is op 26 april, om 19.30 uur. 
 
Actielijst 

 
Nr. 

Datum Actie Actiehouder 

1 3-12-2015 Wethouder Vos uitnodigen om uitleg te geven over 
Jeugdbeleid 

Reint Scholten 

2 3-12-2015 Campagne nieuwe leden (met name voor 
arbeidsparticipatie) 

Allen  

3 3-12-2015 Persoonlijke tekst aanpassen en aanleveren voor 
website bij mevr. Woudstra 

Allen 

4 2-2-2016 Vraag klankbordgroep/adviesraad over Grytsje/Frans 



basismobiliteit neerleggen bij gemeente. Hoogenraad 

5 2-2-2016 Hoe staat het er in Oldebroek voor met 
dagbesteding. Zitten hier ook veel mensen thuis door 
onvoldoende aanbod? 

Bert van Beek 

6 2-2-2016 Keukentafelgesprekken verlopen nog niet altijd 
gelijkwaardig. Regelmatig signalen. Graag bespreken 
met sociaal team. 

Grytsje/Ellis Fleer 

7 2-2-2016 Gerrit Riezebosch heeft nog gegevens nodig over 
uitgaven 2015 om financieel overzicht 2015 te 
kunnen maken. 

Bert van Beek 
 

8 8-3-2016 Advies Regionale veranderagenda maatschappelijke 
opvang en beschermd wonen, doorgeven dat de 
titel: 'van dagbesteding naar zinvolle activiteiten', 
anders geformuleerd mag worden 

Advies is al weg 

9 8-3-2016 Volgende vergader cv meesturen van Frieda v.d. 
Weerd en uitnodigen voor de vergadering 

Jos Flipsen 

10 8-3-2016 Definitieve advertentietekst opstellen en plaatsen in 
de bladen en bij Loco 

Reint Scholten 
Jos Flipsen 

11 8-3-2016 Op de agenda 26 april CAK en eigen bijdrage Dian Scholten 

12 8-3-2016 Kijken naar de inhoud van het stuk over 
inkoopsamenwerking, deze wordt doorgestuurd 

Jos Flipsen stuurt 
Allen 

13 8-3-2016 Concept advies meldcode huiselijk geweld 
voorbereiden voor 10 maart 

Portefeuilles jeugd en 
wmo 

14 8-3-2016 Jaarverslag 2015,  voor zo ver mogelijk uitwerken Allen 

 
 
 
 
 
 

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 


