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Aanbiedingsbrief Jaarverslag 2015 Adviesraad Sociaal Domein 
Gemeente Oldebroek 
 

Voor u ligt het jaarverslag van de Adviesraad Sociaal Domein Gemeente Oldebroek. Het is het eerste 
jaarverslag van deze raad, sinds haar bestaan vanaf 1 januari 2015. In deze aanbiedingsbrief nemen 
wij u kort mee in de voorbereidingen en het ontstaan van deze raad en treft u tevens een 
samenvatting aan van dit jaarverslag.  Namens de gehele raad wens ik u veel leesplezier! 
 

 
Reint Scholten 
Voorzitter Adviesraad Sociaal Domein 
 
 
Inleiding en oorsprong van de adviesraad 
Op 1 januari 2007 is de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) in werking getreden. Het doel 
van de wet is dat elke burger met of zonder beperking aan de samenleving kan deelnemen. Met 
andere woorden we moeten naar een inclusieve samenleving. In de wet was ook voorzien dat het 
college van Burgemeester en Wethouders een onafhankelijk raad installeren die op het terrein van 
de WMO gevraagd en ongevraagd advies geeft. Daarbij was het van belang dat deze raad een 
vertegenwoordiging van de burger is en daardoor de burger vertegenwoordigd in de overleggen en 
uitbrengen van de adviezen. In de gemeente Oldebroek is deze raad eind 2009 geïnstalleerd en na 
een korte introductie-en inwerkperiode is in februari 2010 de raad aangevangen met haar 
werkzaamheden. 
 
In de periode tot en met 2014 is naast het uitbrengen van adviezen en deelname aan diverse 
overleggen een goed fundament gelegd voor het functioneren van de raad en de goede afstemming 
met de gemeentelijke organisatie en het college van Burgemeester en Wethouders. Daarnaast is in 
die periode de samenwerking met de WMO raden in RNV verband ontstaan waardoor het mogelijk is 
geworden om regionale adviezen uit te brengen daar waar het ook gaat om regionaal beleid en 
uitvoering, van delen van de WMO. 
 
In 2014 is de landelijke overheid gestart in samenwerking met de gemeenten aan de grote transitie, 
waarbij de landelijke verantwoordelijkheid naar gemeentelijk niveau moest worden gebracht. Dit 
betrof naast de WMO, die ook nog een aanpassing onderging, ook de wet op de Jeugdzorg en de wet 
(Arbeids)participatie, gepaard gaande met een structurele bezuiniging.  
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Medio 2014 heeft het college van Burgemeester en Wethouders besloten de WMO raad te vragen de 
domeinen Jeugd en Participatie ter advisering ook voor haar rekening te nemen. De raad heeft 
daarop positief besloten hetgeen uiteindelijk heeft geleid tot aanpassing van de gemeentelijke 
verordening, die het mogelijk maakte voor de WMO raad ook op deze domeinen te kunnen 
adviseren. Tegelijkertijd is het aantal leden wat zitting kan hebben uitgebreid naar 13 personen. 
Omdat de naam WMO raad niet meer de lading dekte is per 2015 de raad omgevormd naar 
Adviesraad Sociaal Domein. 
 
Uitgangspunten en doel Adviesraad Sociaal Domein 
De Adviesraad Sociaal Domein gemeente Oldebroek is een onafhankelijke adviesraad voor inspraak, 
advies en collectieve belangenbehartiging voor de doelgroepen van de WMO, de Jeugdwet en de 
Participatiewet (arbeidsparticipatie). In het jaarverslag treft u in hoofdstuk 3 de bezetting en de 
portefeuilleverdeling van de raadsleden aan. 
 
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 Raad zijn:  
 

 Vroeg meedenken in het beleid. 

 Een brug vormen tussen burgers en gemeente.  

 Het accent van de adviesfunctie ligt op integraal (samenhangend) adviseren vanuit een pro-
actieve, kritische houding. 

 Ten aanzien van het beleid gaat het om alle in de drie wetten genoemde gemeentelijke 
prestatievelden, evenals taken die door wijziging in het overheidsbeleid onder de genoemde 
wetten gaan vallen.  

 

Uitgebrachte adviezen aan Burgemeester en Wethouders in 2015  
In 2015 heeft de Adviesraad acht gevraagde adviezen en een ongevraagd advies uitgebracht, 
waarvan er drie in samenwerking zijn geweest met de RNV. In hoofdstuk 4 en 5 zijn worden deze 
adviezen inhoudelijke beschreven. Het betreft de volgende adviezen: 
 

 Leerlingenvervoer (februari 2015) 
 Ondersteuningsplan Sociaal Team (juni 2015) 
 Regionaal Advies HHT (juli 2015) 
 Basismobiliteit/maatwerk (openbaar)vervoer (september 2015) 
 Terugkoppeling transformatieagenda Jeugd (september 2015) 
 Voorschoolse educatie (september 2015) 
 Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning: ondersteuning huishouden (oktober 2015) 
 Veranderagenda maatschappelijk opvang en beschermd wonen (oktober 2015) 

 
Contacten met achterban 
In hoofdstuk 6 van het jaarverslag is te lezen welke contacten de Adviesraad met de achterban heeft 
gehouden. Op hoofdlijnen betreft dit vrijwilligers en mantelzorgorganisaties, evenals de kerken en 
het diaconaal platform. Verder is er een nauwe samenwerking met de klankbordgroep GGZ. 
 
Financiën 
De leden van de adviesraad zijn als vrijwilliger verbonden aan deze raad en ontvangen geen 
vergoeding. Voor de noodzakelijke ondersteuning worden er enige kosten gemaakt, die verantwoord 
worden in hoofdstuk 7. 
 
Vooruitblik 
In het hoofdstuk 8 van het jaarverslag treft u de ambities voor 2016 aan. 
 


