Aanbiedingsbrief Jaarverslag 2016
Adviesraad Sociaal Domein
Gemeente Oldebroek
Voor u ligt het jaarverslag van de Adviesraad Sociaal Domein Gemeente Oldebroek. Het is het tweede
jaarverslag van de Adviesraad. In deze aanbiedingsbrief treft u een korte samenvatting aan van dit
jaarverslag. Namens de gehele Adviesraad wens ik u veel leesplezier!

Reint Scholten
Voorzitter Adviesraad Sociaal Domein

Inleiding
In het eerste jaarverslag hebben we de oorsprong en de werking van de Adviesraad uitvoerig
beschreven. 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). Het doel van de Adviesraad 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:
❖ Vroeg meedenken in het beleid
❖ Een brug vormen tussen burgers en gemeente
❖ Het accent ligt op integraal adviseren vanuit een pro-actieve en positief-kritische houding.
De Adviesraad werkt met gedeelde portefeuilles per wetgeving, WMO, Jeugd en
(Arbeids)participatie. Per portefeuille is een eerstverantwoordelijke (‘trekker’, hierna te noemen:
portefeuillehouder) aangewezen, die verantwoordelijk is voor het tijdig uitbrengen van gevraagde en
ongevraagde adviezen aan de gemeente en levert hierover korte informatie over de uitgebrachte
adviezen voor de website van de Adviesraad. De gemeente reikt de notities voorzien van de
adviesvraag aan, deze worden door de ambtelijke secretaris verspreid onder de betreffende
portefeuilles.
Voor meer informatie daarover verwijzen wij u graag naar de website van de Adviesraad:
www.adviesraadoldebroek.nl
Samenvatting activiteiten
In het verslagjaar zijn er zeven reguliere vergaderingen geweest onder leiding van de vice-voorzitter,
vanwege de vacante voorzittersfunctie. De vice-voorzitter heeft in 2016 tevens het voorzittersoverleg
van de RNV vier maal bezocht, waarmee de aansluiting van de regionaal uitgebrachte adviezen is
gewaarborgd. In hoofdstuk 1 treft u tevens het rooster van aantreden aan, inclusief de
portefeuilleverdeling van de verschillende leden.
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Naast de geplande vergaderingen heeft de Adviesraad in 2016 extra inzet gepleegd om de achterban
raadpleging beter vorm te geven. Dit is per aandachtsgebied uitgevoerd en wordt in hoofdstuk vier
verder beschreven en toegelicht. In dit hoofdstuk worden tevens de werkbezoeken aan het sociaal
team en het CJG beschreven.
Uitgebrachte adviezen aan Burgemeester en Wethouders in 2016
In 2016 heeft de Adviesraad tien gevraagde adviezen en een ongevraagd advies uitgebracht, waarvan
er drie in samenwerking zijn geweest met de RNV. In hoofdstuk 3 zijn worden deze adviezen
inhoudelijk beschreven. Het betreft de volgende adviezen:
RNV: Veranderagenda maatschappelijk opvang en beschermd wonen (april 2016)
Pre advies Oldebroek gezond algemeen (juli 2016)
RNV: Regionaal advies gezondheidsbeleid (augustus 2016)
Startnotitie lokaal gezondheidsbeleid (augustus 2016)
RNV: Regiopagina transformatieagenda huiselijk geweld en kindermishandeling (juli 2016)
Evaluatie Sociaal Domein (oktober 2016)
Regionale preventienota (Jeugdpreventie) (november 2016)
Hulp bij het huishouden (december 2016)
Gezond opgroeien (december 2016)
Transformatie IG en Proson (december 2016)
Per portefeuille worden de adviezen in hoofdstuk 3 van het jaarverslag toegelicht. De volledige
adviezen treft u op de website van de Adviesraad aan (www.Adviesraadoldebroek.nl/adviezen).
Contacten met achterban
In hoofdstuk 4 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. Er zijn twee werkbezoeken gehouden, bij het CJG en het Sociaal Team. In het
verslagjaar is regelmatig de vergadering van de klankbordgroep GGZ bijgewoond.
Financiën
De leden van de adviesraad zijn als vrijwilliger verbonden aan deze raad en ontvangen sinds 2016 een
vrijwilligersvergoeding. Voor de noodzakelijke ondersteuning worden er enige kosten gemaakt, die
verantwoord worden in hoofdstuk 5 van het jaarverslag.
Vooruitblik
In het hoofdstuk 6 van het jaarverslag treft u de ambities voor 2017 aan, waarmee we deze
aanbiedingsbrief afsluiten. Onze ambities zijn:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Werkbezoeken: CJG en Sociaal Team
Netwerkbezoeken met organisaties binnen het sociaal domein
Contacten met dorpscontactambtenaar
Wat kan Oldebroek voor mekaar nog bijdragen aan de Adviesraad
Samenwerking onderzoeken met Adviesraden Nunspeet/Elburg
Algemene bijeenkomst (toelichting werking Adviesraad) in de woonkernen organiseren
Adviseren op domeinniveau of integraal: adviesformat eventueel aanscherpen
Meer inzicht op armoede bestrijding
Inzicht op sport en bewegen binnen gemeente Oldebroek
Onderwijs: visie op doorlopende leerlijnen (primair en voortgezet onderwijs)
Evaluatie van alle processen in het sociaal domein (inzicht in enquêtes e.d.)
Hoe gaat de gemeente om met de privacy wetgeving
Zijn we nu echt aan het kantelen? Hoe werkt het WMO-loket e.d.
➢ Nog meer benutten van social media en de website voor PR van de Adviesraad.
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