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Voorwoord
Het jaar 2016 begon voor de Adviesraad met het trieste nieuws dat de nieuwe gekozen voorzitter Coby
Hofland ernstig ziek werd en later in het jaar is overleden. Een groot gemis voor de Adviesraad aangezien
Coby met haar inbreng de Adviesraad verder zou gaan professionaliseren. Het gedachtengoed van Coby
heeft een aantal leden geïnspireerd, waarmee de Adviesraad zich verder heeft ontwikkeld. Naast een
update van de website is er een flyer gemaakt en heeft de Adviesraad in de regionale pers regelmatig
aandacht kunnen schenken aan onze werkzaamheden en initiatieven. Aan het einde van het jaar was ook
de Facebook-pagina van de Adviesraad actief. En dat was niet zonder resultaat: er is een nieuwe aanwas
van Adviesraadsleden, dat op termijn zal leiden tot een betere bezetting binnen de diverse portefeuilles.
Achtergronden van de Adviesraad sociaal domein
Op grond van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de Jeugdwet en de (Arbeids)participatiewet
betrekt het College van Burgemeester en Wethouders inwoners, cliënten of hun vertegenwoordigers bij
de voorbereiding en uitvoering van genoemde wetten. Inwoners, cliënten of hun vertegenwoordigers
kunnen invloed uitoefenen op het beleid, o.a. via de Adviesraad Sociaal Domein. Op welke wijze, staat
beschreven in de Verordening burgerparticipatie Sociaal Domein gemeente Oldebroek 2015.
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). 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 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.
Samenvatting activiteiten
In het verslagjaar zijn er zeven reguliere vergaderingen geweest onder leiding van de vice-voorzitter,
vanwege het feit dat er een vacature was ten aanzien van voorzitterschap. 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.
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 dat hoofdstuk worden tevens de werkbezoeken aan het sociaal team
en het CJG beschreven.
De speciale aandacht voor de ontwikkeling van de eigen bijdrage door burgers en de mogelijk gevolgen
daarvan in relatie met armoede bestrijding hebben in het verslagjaar beperkt aandacht gehad evenals de
uitvoering door de gemeente van de privacy wetgeving.

Reint Scholten
Voorzitter Adviesraad Sociaal Domein

Jos Flipsen
Vice-voorzitter Adviesraad Sociaal Domein

22 april 2017
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1. De werkwijze van de Adviesraad Sociaal Domein
De Adviesraad is ingesteld om (met een representatieve vertegenwoordiging van) inwoners en
belanghebbenden actief te laten deelnemen in de beleidsontwikkeling op het gebied van sociale en
maatschappelijke ondersteuning. De Adviesraad is klankbord voor zowel de inwoners van de gemeente
Oldebroek als voor het college zelf. Hiermee wordt beleid afgestemd op behoeften en wensen van
inwoners, betrokkenheid en draagvlak bij inwoners gecreëerd en kennis en ervaring van inwoners benut.
1.1. Doelen
De Adviesraad wordt ingesteld om de inwoners, cliënten en/of hun vertegenwoordigers actief te
betrekken bij de voorbereiding en de uitvoering van het beleid binnen het Sociaal Domein. De
Adviesraad is klankbord voor zowel de inwoners, cliënten en/of hun vertegenwoordigers, als voor het
College. De Adviesraad vormt een brug tussen inwoners en de gemeente Oldebroek.
1.2. Taken
De taken van de Adviesraad richten zich op de volgende aspecten:
1. De Adviesraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college met betrekking tot voorbereiding,
vaststelling, uitvoering en evaluatie van het beleid Sociaal Domein.
2. De Adviesraad signaleert relevante ontwikkelingen en knelpunten binnen het Sociaal Domein.
3. De Adviesraad is niet bevoegd te adviseren naar aanleiding van individuele klachten, bezwaarschriften
of andere zaken met betrekking tot een individuele cliënten, met uitzondering van de hierbij
gehanteerde procedures en regelingen.
4. De Adviesraad brengt jaarlijks vóór 1 mei verslag aan het college uit van de activiteiten, bevindingen
en kosten over het voorgaande jaar, waarbij in ieder geval wordt aangegeven:
a.
het aantal uitgebrachte gevraagde en ongevraagde adviezen
b.
op welke wijze en in welke frequentie de Adviesraad contact heeft gehad met inwoners,
cliënten en/of hun vertegenwoordigers;
c.
op welke wijze eventuele klankbordgroepen betrokken zijn geweest bij de adviezen;
d.
op welke wijze de financiële middelen zijn besteed.
De Adviesraad Sociaal Domein houdt zich niet bezig met:
- Individuele klachten
- Bezwaarschriften
- Andere zaken die een individueel karakter dragen.
1.3 Samenstelling
1. De Adviesraad is, voor zover redelijkerwijs mogelijk, zodanig samengesteld dat deze een afspiegeling
vormt van inwoners, cliënten en/of hun vertegenwoordiger binnen de beleidsterreinen van het Sociaal
Domein.
2. In de Adviesraad kunnen zowel inwoners, als cliënten en/of hun vertegenwoordigers zitting hebben.
3. Tenminste 75% van het maximaal aantal leden als vermeld in het vijfde lid dient woonachtig te zijn in
de gemeente Oldebroek.
4. De overige leden moeten een aantoonbare binding hebben met de gemeente Oldebroek.
5. De Adviesraad bestaat uit maximaal 13 leden.
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Overzicht van de leden (status 31 december 2016):
Naam

Functie

portefeuille

Huidige leden
de heer J. Flipsen
de heer G. Riezebos
de heer R.R. Scholten
de heer P. Everloo

Vice-voorzitter
Penningmeester
Voorzitter
Secretaris

Arbeidsparticipatie (1e)
Wmo
Jeugd (tijdelijk)
Jeugd (1e)

de heer J. Rikkers
de heer D. Post
Mevrouw G. van Dieren
Mevrouw M. van de Werfhorst

Lid
Lid
Lid
Lid

Wmo
Wmo (1e)
Arbeidsparticipatie
Arbeidsparticipatie

Aspirant-leden
Mw. F. van der Weerd
Mw. J. van Dijk
Mw. J. Sietsma
Portefeuillehouder WMO: Dhr. D. Post
Portefeuillehouder Jeugd: Dhr. P. Everloo
Portefeuillehouder Participatie: Dhr. J. Flipsen
In bijlage 1 is een rooster van aan- en aftreden opgenomen.
De Adviesraad gaat in het verslagjaar 2017 met een agendacommissie werken. Deze agendacommissie
bestaat uit de voorzitter, vice-voorzitter, secretaris en externe ondersteuning.
De agendacommissie bereidt de agenda voor met betrekking tot de reguliere vergaderingen.
1.4 Werkwijze
De Adviesraad vergadert minimaal zes keer per jaar plenair. De data van de vergadering worden zo
mogelijk afgestemd op de data van de raadsvergaderingen. De vergaderingen van de Adviesraad zijn
openbaar, tenzij een meerderheid van de leden anders heeft bepaald of het college daarom heeft
gevraagd. Tot twee weken voor de vergaderdatum kunnen bij de agendacommissie agendapunten en
stukken voor de vergadering worden ingediend. De agendacommissie draagt zorg voor het samenstellen
van de agenda in samenspraak met de externe ondersteuning. De agenda en stukken wordt ten minste
één week voor de vergadering aan de leden en de ambtelijke ondersteuning toegezonden.
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. Voor vaste vervanging, indien nodig, zijn onderling afspraken gemaakt. De gemeente reikt
de notities voorzien van de adviesvraag aan, deze worden door de ambtelijke secretaris verspreid onder
de betreffende portefeuilles.
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De portefeuillehouder (of zijn/haar vervanger) bekijkt per advies wie van de leden het beste een advies
kan voorbereiden en doet daartoe een verzoek. Hij/zij ziet erop toe dat het concept- advies tijdig (doch
uiterlijk 3 dagen vooraf aan de vergadering, waarop het advies geagendeerd staat) en correct wordt
ingediend bij de Adviesraad.
Na bespreking in de Adviesraad zorgt de portefeuillehouder ervoor dat het concept-advies zo nodig
wordt bijgesteld en tijdig als definitief advies wordt ingediend bij de gemeente. Het ambtelijk
secretariaat archiveert de adviezen en de reacties van de gemeente op de adviezen.

2. Uitgebrachte adviezen 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 inhoudelijke
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 toegelicht. De volledige adviezen treft u op de
website van de Adviesraad aan (www.Adviesraadoldebroek.nl/adviezen).
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3. Toelichting op de Adviezen van 2016
De tien uitgebracht adviezen worden in dit hoofdstuk op hoofdlijnen en per portefeuille kort toegelicht.
3.1 WMO
Binnen de portefeuille WMO zijn onderstaande vijf adviezen uitgebracht.
1. RNV: Veranderagenda maatschappelijk opvang en beschermd wonen (april 2016)
2. Pre advies Oldebroek gezond algemeen (juli 2016)
3. RNV: Regionaal advies gezondheidsbeleid (augustus 2016)
4. Startnotitie lokaal gezondheidsbeleid (augustus 2016)
5. Hulp bij het huishouden (december 2016)
Per advies volgt een korte toelichting.
Veranderagenda maatschappelijke opvang en beschermd wonen
Het advies omtrent de ‘Veranderagenda maatschappelijke opvang en beschermd wonen’ concentreert
zich rondom de grondgedachte dat beschermd wonen een en de opvang een tijdelijke maatregel hoort
te zijn. Alles moet gericht zijn op het zelfstandig kunnen functioneren. Er dient dus een geode
doorstroming te worden gerealiseerd. Passende woonruimte zal er voldoende moeten zijn om die
doorstroming te verwerkelijken. Ondersteuning dient te worden aangepakt via de netwerkgedachte: er
moeten contacten worden gelegd. De veranderagenda dient uit te gaan van het inclusief denken:
samenleving en cliënt dienen vice versa aan elkaar te worden gekoppeld. En natuurlijk is het meedoen
aan de samenleving via werk en dagbesteding een absolute eis.
Regionale gezondheidsbeleid
Bij het advies over het ‘regionale gezondheidsbeleid’ zoals vermeld onder de punten 2 tot 4 heeft de
Adviesraad sterk aangedrongen op de noodzaak van preventief beleid, het opzetten van projecten die
gericht zijn op het gezond houden van de bevolking. Immers de gemeente heeft vanuit de wet de taak
om de gezondheid te beschermen, te bewaken en te bevorderen. Allereerst dient er dus inzicht te zijn in
de huidige gezondheidstoestand van de populatie. De GGD verricht daar via enquêtes goed werk in.
De Adviesraad heeft de noodzaak om flink te investeren in het gezondheidsbeleid als een speerpunt
genoemd: regionaal en lokaal. De Adviesraad onderstreept dat met name de chronische ziekten dienen
te worden voorkomen. Het antirookbeleid dient te worden aangescherpt, alcoholbeleid moet als
speerpunt worden genoemd maar ook overgewicht is een forse risicofactor en dient te worden
bestreden. Daarnaast is de toename van depressie een grote zorg en ook op dat punt adviseert de
Adviesraad stevige actie te ondernemen. Willen senioren langer thuis blijven dan is er veel aandacht
nodig voor het bevorderen van de gezonde leefstijl.
Hulp bij huishouden en Schoon en leefbaar huis
Het advies over de hulp bij huishouden en de nieuwe regels voor ‘schoon en leefbaar huis’ hebben veel
discussie opgeleverd in de Adviesraad. De nieuwe urentoekenning, afgeleid van het Utrechtse onderzoek
naar dit item zijn met een aantal amendementen uit de Adviesraad naar de gemeenteraad gegaan. De
normtijden voor het huishouden dienen, aldus de Adviesraad’ flexibel te worden ingevuld, afhankelijk
van de zorgbehoefte van de cliënt.
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3.2. (Arbeids)participatie
Binnen de portefeuille Arbeidsparticipatie zijn twee adviezen uitgebracht, zoals:
1. Evaluatie Sociaal Domein (oktober 2016)
2. Transformatie IG en Proson (december 2016)
Beide adviezen worden in de navolgende beschrijving nader toegelicht.
Evaluatie Sociaal Domein
Een belangrijke vorm van preventie is dat inwoners op een volwaardige manier participeren in de
samenleving. Dat houdt in dat zij voldoende sociale contacten hebben om levensproblemen mee te
bespreken, om ondersteuning in de eigen kring te kunnen krijgen, voldoende inkomsten om gezond te
eten, te kunnen sporten of andere vormen van ontspanning en ontwikkeling. En zij activiteiten
ontplooien waardoor waardering wordt gevoeld. Hier zet de gemeente op in. Dit wordt onderschreven
door de Adviesraad, waarbij we specifiek de aandacht vragen voor het vertrekpunt de burger centraal en
met eigen regie. Aansluiten op wat iemand kan en blij van wordt, als daarbij de ontwikkeling van de
persoon voorop staat zal ook de werkwijze van de ondersteuning hierop ingericht moeten zijn. Dit
verondersteld een andere manier van werken dan nu vaak gebruikelijk is. In de meeste gevallen is werk
of een vacature bepalend om de uitstroom zo snel als mogelijk te realiseren.
De Adviesraad heeft in het advies nadrukkelijk gewezen op competentie gerichte ontwikkeling van de
persoon en het gebruik van bijpassende instrumenten/methodieken. Hiermee zal ook de effectiviteit van
de trajecten worden vergroot.
De mogelijkheden binnen het sociaal domein worden nog onvoldoende benut. Het is van belang om
ontschot te gaan werken en een goede doorloop te creëren naar of sociale activeringsprojecten of
richting werk met ondersteuning. De ontwikkeling van een uitkeringsgerechtigde moet daarbij voorop
staan. Hiermee kan de Adviesraad instemmen , maar we hebben er wel op gewezen dat er niet altijd
vanuit gegaan kan worden dat de eigen kracht en regie al voldoende aanwezig is bij de burger. Voor een
deel zal dat zo zijn, maar zolang ook de transformatie bij de burger van claimgedrag naar eigen
verantwoordelijkheid nog niet volledig is gerealiseerd zal enige ondersteuning/stimulering nog nodig
kunnen zijn. De gemeente wil effecten bereiken, waar we er enkele van noemen:
1.
2.
3.
4.
5.

Minder maatwerkvoorzieningen Wmo.
Sluitende aanpak jongeren / jong volwassenen
Op termijn daling van de kosten voor zorg en inkomensondersteuning.
De maatschappelijke participatie stijgt.
Hogere doorstroming van het aantal mensen dat naar werk gaat.

De Adviesraad is niet tegen deze effecten, maar zien in de aanbevelingen nog niet in de volle breedte
hoe al deze effecten gerealiseerd gaan worden. Bijvoorbeeld de sluitende aanpak voor jeugd, daarin
missen we de inzet waarop de jeugd zichtbaar is of wordt na het verlaten van het voortgezet onderwijs
of bij schooluitval. Jongeren die na het verlaten van de school geen werk hebben of geen recht hebben
op een uitkering zijn niet in beeld. Een deel zal zich prima redden maar een deel loopt het risico in de
anonimiteit te verdwijnen. Nu al is bekend dat er jongeren onvoldoende uitdagingen hebben om aan hun
toekomst te werken. Voor de Adviesraad een belangrijk punt om hierop de aandacht te vestigen en aan
te bevelen in de uitwerking van de plannen hiervoor extra aandacht te hebben.
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Er wordt gesproken over arbeidsmatige dagbesteding voor de groep uitkeringsgerechtigden die
ingedeeld zijn in de groep Zorg. Dit wekt de indruk dat met deze groep geen ontwikkeling meer mogelijk
is, we hebben de opvatting dat elke uitdaging tot groei mogelijk moet zijn, ook als het lijkt dat er maar
kleine resultaten bereikt worden. Het woord dagbesteding heeft ook niet in zich om ontwikkelingsgericht
bezig te zijn. Als we ook hier de persoon centraal stellen zal ontwikkelingsgerichte dag vulling meer voor
de hand liggen, waarbij niet is uit te sluiten dat de mate van zorg op termijn kan verminderen.
We bevelen hieraan in de praktijk ook aandacht te besteden. Terugkoppeling van de gemeente heeft per
brief plaatsgevonden, in de toekomst wordt dit advies opgenomen in het gemeentelijk beleid.
Transformatie IG en Proson
De transformatie van de Sociale werkvoorziening is in volle gang. Nieuwe instroom in de Sociale
werkvoorziening is niet meer mogelijk vanaf 01-01-2015 en in het kader van de Participatiewet hebben
gemeenten de opdracht om zoveel mogelijk inwoners in staat te stellen actief te zijn in zo regulier
mogelijk werk. Dit vraagt om een veranderende rol en houding van zowel gemeenten als SW- bedrijven.
Advies is gevraagd om in te stemmen met de samenvoeging van Inclusief Groep en Proson, effect
hiervan moet zijn. Een toekomstbestendig SW-bedrijf dat naast de uitvoering van de sociale
werkvoorziening ook nieuwe dienstverlening ontwikkeld in het kader van de Participatiewet. Hierbij ligt
de focus op waar mogelijk lokaal en zo “regulier mogelijk” werk voor alle doelgroepen.
De Adviesraad heeft ingestemd met het advies van de Projectgroep toekomst SW Noord Veluwe, welke
boven vermeld samengevat advies heeft uitgebracht aan de samenwerkende gemeenten op de Noord
Veluwe. Daarbij is wel nadrukkelijk geadviseerd dat bij de verdere uitwerking de gemeenten een
duidelijke regierol nemen. En dat buiten doel een financiële gezonde organisatie te hebben we vooral
graag zien dat mensen die gebruik maken van de producten en diensten hun doelen kunnen realiseren,
het kwaliteitsaspect komt wat de Adviesraad betreft op de eerste plaats.
De terugkoppeling van de gemeente was als volgt:
Het uitgebrachte advies van de Adviesraad ligt in lijn met de geformuleerde uitgangspunten door de
projectgroep Toekomst SW, zoals deze ook zijn meegenomen in het advies van de projectgroep, de
college- en raadsvoorstellen. Bij de verdere uitwerking van de samenwerking tussen de Inclusief
Groep en gemeenten zullen we de in het advies van de Adviesraad genoemde punten zeker mee
nemen. Er hoeft geen (aanvullende) besluitvorming door het college plaats te vinden.
3.3. Jeugdwet
Binnen de portefeuille Jeugdwet zijn de onderstaande drie adviezen uitgebracht.
1. RNV: Regiopagina transformatieagenda huiselijk geweld en kindermishandeling (juli 2016)
2. Regionale preventienota (Jeugdpreventie) (november 2016)
3. Gezond opgroeien (december 2016)
Per advies volgt een korte toelichting.
Transformatieagenda huishoudelijk geweld en kindermishandeling.
In het gezamenlijk advies met de RNV ten aanzien van de transformatieagenda huishoudelijk geweld en
kindermishandeling hebben de portefeuillehouders Jeugd zich aangesloten bij dit gezamenlijk advies. Het
accent van de regionale paragraaf ligt op communicatie, informatieverstrekking en professionalisering.
Het belang van 1 gezin-1 plan wordt benadrukt en deze accenten zijn van groot belang. We zien wel dat
1 gezin- 1 plan nog niet is gerealiseerd in de verschillende gemeenten en nog op zich laat wachten.
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Voor een effectieve aanpak Huiselijk Geweld en Kindermishandeling is dit noodzakelijk en daarom is het
dringende advies van de Adviesraden een voorstel tot realisatie van 1 gezin-1 plan op te nemen in de
regionale paragraaf.
Naast aandacht voor de bewustwording en signalering is in dit advies ook aandacht gevraagd voor het
versterken van de kennis en vaardigheden van het lokale werkveld. Het landelijk kwaliteitsregister Jeugd
dient hierin gevolgd te worden. Met deze versterking van kennis en vaardigheden kan nog beter worden
aangesloten bij de lokale ondersteuningsstructuur. Tevens adviseert de Adviesraad om de lokale
aansluiting met ‘Veilig Thuis’ te optimaliseren.
Regionaal preventief jeugdbeleid
De portefeuillehouders Jeugd van de Adviesraad Sociaal Domein Oldebroek hebben ingestemd met de
zes geformuleerde adviezen, zoals die met de RNV gemeenten zijn opgesteld in het ‘regionaal preventief
jeugdbeleid’. Daarnaast waren de portefeuillehouders Jeugd benieuwd hoe de aansluiting is
georganiseerd met de ketenpartners en de GGZ-Jeugdaanbieders en de huisartsen, gelet op het feit dat
in deze notitie wordt uitgegaan tot 23 jaar. De grens voor de gemeente ligt immers op 18 min.
De gemeente geeft aan dat hier een warme overdracht mee plaatsvindt en dat er goed wordt afgestemd
wat er met deze jongeren gebeurt. In sommige gevallen is de volwassenzorg binnen de GGZ een goede
keus en in sommige gevallen niet.
De portefeuillehouders Jeugd vinden het een goed initiatief dat er een gezamenlijk plan met omliggende
gemeenten wordt opgesteld. Het is raadzaam om een side-letter op te stellen, met daarin de lokale
situatie en een overzicht met de aandachtspunten m.b.t. de beschermende en risicofactoren voor
gemeente Oldebroek. Zo kan de Adviesraad Sociaal Domein dit specifiek blijven volgen voor gemeente
Oldebroek en is het tevens voor iedereen inzichtelijk.
Bij de basale preventie als voorzieningen adviseren de portefeuillehouders Jeugd om te kijken of er
particuliere initiatieven zijn die een bijdrage kunnen leveren aan deze voorzieningen. Suggesties die
gegeven zijn: sportscholen, loopgroepen, dansscholen en inloophuizen voor jongeren. Beloon daarmee
ook burgerinitiatieven of sportverenigingen, vergelijkbaar met de subsidiemogelijkheden binnen
Oldebroek voor mekaar: de subsidieregeling nieuwe initiatieven. De portefeuillehouders Jeugd zijn van
mening dat dit ook op bestaande initiatieven mogelijk moet zijn.
Ten aanzien van de Triple P (Positief Opvoeden) vinden de portefeuillehouders Jeugd dit een belangrijk
punt. Het begint in de basis met positief opvoeden, hetgeen aan de bron van elk gezin zou moeten staan.
Gezond opgroeien
De notitie ‘versterken van het samenlevingsklimaat’ werd tijdens de adviesperiode omgevormd tot
‘gezond opgroeien’. De Adviesraad staat achter het voorgestelde advies evenals de drie kernwaarden die
hierin zijn benoemd. Met name het preventieve karakter dat met deze aanpak voor ogen staat, is een
belangrijke basis. Een positief opvoedingsklimaat voor jongeren is een belangrijke basis. De Adviesraad
adviseert dan ook om juist ouders van gezinnen hierbij te betrekken, zodat zij het voorbeeld kunnen zijn
en ook het voorbeeld kunnen geven. Van belang is dat het positief opvoeden wel vanuit de mens zelf
moet komen. Uiteraard kunnen zij via de voorlichtingscampagnes de nodige informatie aangereikt
krijgen, echter in de ondersteuning naar ouders is het advies om steeds vanuit de eigen kracht van
ouders en kinderen te denken en daarna te handelen. Wellicht is het nog een idee om ervaren ouders er
bij te betrekken, die ervaringen hebben met kinderen waar het goed gaat, met name gezinnen met
kinderen in de leeftijd van 18 – 25 jaar. Die ervaringen kunnen weer gebruikt worden bij jonge ouders.
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De resultaten die verwacht worden kennen een lange doorlooptijd, met name de doelstellingen van
2026, waarin verwacht wordt dat 80% er naar handelt. Het beleid en de communicatie er over zal
dusdanig moeten worden ingericht dat we dit al veel sneller realiseren. De ambitie op dat aspect zou
rond 2022 gerealiseerd moeten zijn. De Adviesraad is positief over het aantal initiatieven die er nu al
zijn. Wij adviseren wel om alert te blijven op de veelheid van deze initiatieven. Een bundeling via diverse
platforms is een goede manier om dat te voorkomen. Hierdoor blijft er overzicht.
Binnen dit advies wordt goed gekeken naar de samenhang binnen de WMO, Jeugdwet en Participatie.
Dat is een positieve ontwikkeling! Dit voorkomt dat we binnen bepaalde schotten blijven kijken en daar
naar handelen. Wij verwachten dat dit in de toekomst binnen meerdere vraagstukken zal voorkomen.
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4. Contacten met achterban
In dit hoofdstuk 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.
4.1. Werkbezoeken
4.1.1. Verslag van het werkbezoek aan het CJG (december 2016)
Om te zien hoe de aansluiting met de jeugdproblematiek binnen de totale gemeente Oldebroek is, werd
er een werkbezoek georganiseerd bij het CJG waarin de directeur van het CJG, Cor van Hergaarden de
portefeuillehouders Jeugd heeft bijgepraat over de werking van het CJG in Oldebroek.
Visie
Het CJG heeft een duidelijke visie op de samenleving, kwaliteit van zorg en besluitvorming (in de
samenleving, gezinnen, hulpverlening en in de teams). De centrale pijlers van het CJG zijn daarin het
werken met samen organiserende teams. Een andere belangrijke pijler is dat gezinnen eigenaar blijven
van de kwestie die zich voordoet, de oplossingen en het plan dat naar die oplossingen leidt. Kwaliteit
doet het CJG in dialoog (Q4C) waarbij ouders en jongeren de criteria ontwerpen. Besluiten neemt het
CJG met in achtneming van de "wijsheid van de minderheid" (deep democracy theorie). Plannen maakt
het CJG van begin af aan samen met de gezinnen (volgens het principe van de Eigen Kracht Centrale, de
nieuwe route en kanteldenkers).
Ervaringen in gemeente Oldebroek
De directie van het CJG heeft een goede aansluiting bij de gemeente, in het bijzonder wordt geroemd op
de samenwerking met de beleidsadviseur evenals de samenwerking met de wethouder en
burgemeester. Veel initiatieven komen uit de samenleving en worden gestimuleerd door de gemeente.
De taskforce Jeugd is daar een voorbeeld en is tevens goed uitgangspunt. Burgemeester en wethouder
bekijken het steeds vanuit de samenleving en laten de burgers zelf met initiatieven en oplossingen
komen. Een van de voorbeelden die voorbij kwam is het ongeluk met hoogwerker in Oosterwolde. Dit
wordt door de verantwoordelijken van de gemeente in het dorp zelf besproken. Het CJG werd gelijk
benaderd door de gemeente om stand-by te staan voor scholen. Het CJG schaalt dan gelijk op en werkt
daar vanzelfsprekend direct in mee.
Samenwerking in de regio in relatie tot gemeente Oldebroek
Oldebroek voor Mekaar is landelijk gezien een vooruitstrevend initiatief. Dit werd met namelijk duidelijk
in een werkbezoek van het ministerie van VWS. Binnen de RNV heeft Oldebroek dat als enige,
Oldebroek voor Mekaar is een basishouding en versterkt de samenleving. De notitie ‘Versterking
samenlevingsklimaat’ dat recent is aangeboden om advies over uit te brengen, is een grote wens van het
CJG. Er is tevens een goede samenwerkingen met scholen en verenigingen in de regio. Het terugdringen
van zorg blijft voor het CJG voorop staan. Door je eigen kring groter te maken, kun je vanuit je eigen
kracht, met ondersteuning van je naasten al een heel eind komen. Daarin stimuleert het CJG haar
klanten/bezoekers.
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4.1.2. Bezoek Sociaal team (september 2016)
Het sociaal team is samengesteld door medewerkers van verschillende organisaties en
vertegenwoordigen zo verschillende disciplines.
Per aanmelding door een inwoner van de gemeente wordt middels een kort gesprek gekeken bij welke
discipline iemand wordt onder gebracht, wat pas het beste bij de (hulp)vraag.
In het verloop van het traject kan dit worden uitgebreid naar andere onderdelen, als blijkt dat dat nodig
is. Het team raakt steeds beter op elkaar ingespeeld en kan daardoor ook beter elkaars expertise
Keukentafel gesprek
Alle medewerkers voeren de keukentafel gesprekken uit. Daarmee is het doelgroep denken nog niet
geheel verdwenen en blijft aandachtspunt voor de toekomst.
Binnen het domein WMO kunnen cliënten zich online melden en dit levert meer aanmeldingen op,
omdat dit de toegankelijkheid bevordert. Bij de uitwerking van het aanbod op de (hulp)vraag wordt ook
gebruik gemaakt van bestaande algemene voorzieningen. Op de uitnodigingsbrieven staat dat gebruik
gemaakt kan worden van onafhankelijke cliënten ondersteuning of familie of vrienden. De omslag in de
denkwijze bij de burger vraagt nog wel aandacht, het zelf oplossen in het eigen netwerk is iets wat erg
leeft/problemen geeft. Mensen willen graag dat het voor hun geregeld wordt vooral bij ouderen.
Budget.
Er blijft voor 2016 geld over, dit roept de vraag op wordt er te weinig zorg geleverd?
Signalenzijn er wel dat mensen geen (hulp)vraag stellen omdat ze eigen risico hebben en dit
niet willen/kunnen betalen. Er zijn geldpotjes die nu niet meer aan te boren zijn, dit kan leiden tot de
keus om geen ondersteuning aan te vragen. Bij het CAK is een proefberekening te maken, tijdens de
keukentafel gesprekken wordt de informatie gedeeld. Met name binnen de jeugd speelt dit een grote
rol. Indicaties zijn bijgesteld en er is afgeschaald omdat die niet onder de gemeente vielen. Er kunnen
ook mensen zijn die niet gekregen hebben wat ze zouden willen hebben.
Aandachtspunt voor de toekomst is wel de overgang van de jeugdwet naar de WMO, het is belangrijk
om de continuïteit te waarborgen en om de signalen eerder op te kunnen pakken.
De scheiding tussen CJG en sociaal team is gebaseerd door de leeftijd grens van 18 jaar voor jeugd, er
zijn wel grijze gebieden. Vanaf januari 2017 wordt er gebruik gemaakt van één kantoor waardoor de
lijnen onderling korter zullen worden.
Zorgmijders
Burgers waar zorgen over zijn kun worden ingebracht in het sociaal vangnet overleg.de betreffende
burgers krijgen te horen als ze daar besproken wordt. Straathoekwerk is op afroep hiervoor ook
beschikbaar. Bemoeizorg is in te zetten vanuit de GGD. De inbreng komt meestal vanuit een organisatie.
Format ondersteuningsplan.
Dit format wordt gebruikt bij het voeren van de gesprekken welke moeten leiden tot een passend
ondersteuningsplan. De structuur is ingezet en heeft een ondersteunende werking om samen met de
burger te komen tot het ondersteuningsplan. Door de afvaardiging van de Adviesraad Sociaal Domein
wordt het voorstel gedaan de format vooraf toe te sturen aan de burger zodat deze zich beter kan
voorbereiden op het gesprek. Dir is overgenomen.
Consulent informele ondersteuning.
Vrijwilligers/mantelzorgers worden door hen ondersteund. Verbinding formeel en informele
ondersteuning heeft een sterke aandacht om dit goed te kunnen verbinden Signaleren van bv
mantelzorgers ondersteunen zodat ze hun "werk" kunnen blijven doen.
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Jonge mantelzorgers ondersteunen. De functie bestaat 1,5 jaar. Het goed kijken wat je wel of niet gaat
doen. Individuele gesprekken zijn er weinig of niet, het collectief aanbieden van ondersteuning wordt
wel veel gedaan. De resultaten zijn nog niet helemaal duidelijk.
Alles goed inbeeld krijgen was een uitdaging bij het ondersteuning van mantelzorgers. Huisartsen zijn
belangrijk om te signaleren.
4.2. Overige contacten met de achterban
4.2.1. Jeugd
De portefeuillehouders Jeugd hebben in 2016 diverse contacten in de samenleving gehad om te zien hoe
de jeugd zich beweegt in onze maatschappelijke omgeving. Deze contacten waren voornamelijk
ingegeven door het eigen netwerk van de portefeuillehouders. De ervaringen hierover zijn gedeeld met
het CJG, zoals dit in paragraaf 4.1.2. is beschreven.
4.2.2. Participatie.
Er heeft een overleg plaatsgevonden met straathoekwerk/jongerenwerk, doel om meer inzage te krijgen
in de (sluitende) aanpak voor jongeren en toeleiding vaan participatie, dit heeft in september
plaatsgevonden en opgeleverd dat op dat terrein nog meer vernieuwing moet plaatsvinden.
In oktober heeft een ambtelijk overleg plaatsgevonden dat veel inzage heeft gegeven in de plannen en
uitvoeringsprogramma’s die aanstaande zijn. Ook zijn hier wat mogelijkheden aan de orde geweest om
bij de achterban meer bekendheid te geven over de Adviesraad. Deze zullen worden uitgewerkt.
Direct contact hebben met de achterban blijkt lastig omdat deze op geen enkele wijze georganiseerd is.
Navraag bij collega adviesraden over hun aanpak leverde op dat ook zij daarmee kampen.
4.2.3. WMO.
Mensen met GGZ-problematiek. De klankbordgroep GGZ komt maandelijks bij elkaar en bestaat uit 3
vaste leden. Daarvan is er maar 1 woonachtig in de gemeente Oldebroek. Joop Rikkers woont regelmatig
de vergaderingen (gedeeltelijk) bij. Daarin worden allerlei ontwikkelingen besproken die van belang zijn
voor de GGZ groep. Enerzijds informeert Joop de klankborgroep over hetgeen besproken is in de
Adviesraad, anderzijds geeft de klankbordgroep Joop input over zaken die voor de achterban van belang
zijn. In 2016 zijn de vergaderingen door ziekte van de leden niet altijd goed bezocht.
Punten die vanuit de klankbordgroep zijn aangekaart:
De ontwikkelingen binnen de WSW
De financiële positie van mensen die de eigen bijdrage aan de zorg niet meer kunnen betalen.
De werkdruk bij de Inclusief Groep en bij Proson
De mogelijke inzet van statushouders
Het verloop van het plaatsen van WSW-ers in reguliere bedrijven.
Vragen naar aanleiding van de beschikbaarheid van woonruimte voor mensen die uitstromen uit
beschermd wonen.
Onderzocht wordt of er in regionaal verband door klankbordgroepen samengewerkt kan worden, in
eerste instantie tussen Nunspeet, Elburg en Oldebroek. In 2016 is daartoe een eerste bijeenkomst
geweest. Begin 2017 zal dit een vervolg krijgen.
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4.2.4. Kerken en Diaconaal Platvorm.
Van essentieel belang voor de Adviesraad Sociaal Domein blijft de aansluiting bij de burgers in de
maatschappij. Signalen uit de populatie kunnen de beleidsadviezen meer inhoud geven. Op die manier
kunnen zaken die niet goed gaan gecorrigeerd worden dan wel op andere wijze in het beleid worden
ingevoerd. We blijven streven naar bewustwording in de achterban omtrent ons streven naar het krijgen
van informatie uit de bevolking.
De kerken hebben via pastoraat en diaconaat een intensieve relatie met hun leden. Met name
diaconaat, omzien naar de ander en hulp verlenen aan de mensen die zichzelf niet meer kunnen helpen,
is één van de hoofdtaken van de diakenen. Ze komen dus in contact met en vaak ook thuis bij de
doelgroep waar de WMO voor bedoeld is. De diaconieën van de meeste kerken in de gemeente
Oldebroek hebben zich sinds een paar jaar verenigd in het Diaconaal Platvorm (DPGO). Een maal per
kwartaal komen de diakenen van de aangesloten kerken samen om de zaken te bespreken.
Men heeft vanuit deze DPGO een aantal zaken geïnitieerd zoals het project Schuldhulpmaatje en het
project Zorgzaam Oldebroek. Beide projecten hebben we in 2016 zien groeien. Steeds meer wordt er
gebruik gemaakt van de hulp van de beide onderdelen van het DPGO. Eén lid van de Adviesraad, Coby
Hofland, is helaas in 2016 ons ontvallen wegens haar overlijden. Doeke Post woont de DPGOvergaderingen bij. Hij is de verbindende factor tussen de kerken en de Adviesraad.
Tijdens de vergaderingen wordt uitgebreid stil gestaan bij de activiteiten van de Adviesraad en bij de
signalen die uit de bevolking de diakenen bereiken. De leden van de Adviesraad blijven op deze manier
op de hoogte van projecten die door de diakenen worden uitgevoerd en die sterk verwant zijn aan de
onderwerpen die in de Adviesraad aan de orde zijn. Naast de contacten met de diaconieën is er ook een
aantal bijeenkomsten geweest met de kerken in de gemeente Oldebroek en is ook daar het werk van de
Adviesraad aan de orde gesteld.
Het lid van de Adviesraad die dit contact onderhoudt met het DPGO is geen lid, maar waarnemer. In de
Adviesraad is hij/zij ze geen vertegenwoordiger van de kerken maar onafhankelijke lid. In 2017 zal
worden gestreefd naar een invulling van een tweede lid van de Raad die als verbindende factor kan
functioneren. De achterbanraadpleging heeft in 2016 effectief gewerkt. Evenals een bezoek aan het
sociaal team. Nog steeds niet is een effectieve achterbanraadpleging gerealiseerd met
seniorenorganisaties zoals SWO en PGOB/KBO.
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5. Financiën
De leden van de Adviesraad zijn als vrijwilliger verbonden aan deze Adviesraad en ontvangen vanaf 2016
een onkostenvergoeding. De onkostenvergoeding wordt verstrekt op basis van aanwezigheid en de
verschillende functies die worden uitgevoerd. Er wordt onderscheid gemaakt in de functies van
voorzitter, portefeuillehouder en algemeen lid. Voor 2017 zal er een begroting worden opgesteld,
waarmee achteraf de kosten worden verklaard op basis van een goedgekeurde begroting.
Voor de secretariële ondersteuning worden er eveneens kosten gemaakt, vanwege de externe inzet die
hiervoor nodig is. De totale kosten worden verantwoord in onderstaand overzicht.

Overzicht uitgaven Adviesraad 2016

Bedrag

Aanpassing website
Training WordPress, Bizzyweb
Jaarlijkse bijdrage SMTP server Bizzyweb
Secretariële ondersteuning Adviesraad
Vergoeding VOG secretariële ondersteuning
Drukwerk jaarverslag 2015
Drukwerk folders
Presentiegeld/onkosten vergoedingen

€ 190,00
€ 725,00
€ 45,00
€ 3.643,53
€ 33,85
€ 216,50
€ 384,00
€ 3.447,32

Totaal

€ 8.685,20
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6. Vooruitblik
In dit hoofdstuk van het jaarverslag treft u de ambities voor 2017 aan. De initiatieven voor 2017 zien er
als volgt uit.
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

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.

Tot slot
Net als in het verslagjaar 2016 zal de Adviesraad zich in 2017 wederom inzetten om de achterban zo
goed mogelijk te vertegenwoordigen. Naast de gevraagde adviezen zal de Adviesraad ook op eigen
initiatief adviezen aanreiken op het gevoerde beleid van de gemeente.
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Bijlagen
Bijlage 1: Rooster van aan- en aftreden (status 31 december 2016).
Naam

rooster

functie

portefeuille

Huidige leden
de heer J. Flipsen
de heer G. Riezebos
de heer R.R. Scholten
de heer P. Everloo

01-01-21
01-01-20
01-01-19
01-01-21

Vice-voorzitter
Penningmeester
Voorzitter
Secretaris

Arbeidsparticipatie (1e)
Wmo
Jeugd (tijdelijk)
Jeugd (1e)

de heer J. Rikkers
de heer D. Post
Mevrouw G. van Dieren
Mevouw M. van de Werfhorst

01-01-18
01-01-19
01-08-21
01-10-21

lid
lid
lid
lid

Wmo
Wmo (1e)
Arbeidsparticipatie
Arbeidsparticipatie

Aspirant-leden
Mw. F. van der Weerd
Mw. J. van Dijk
Mw. J. Sietsma
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