Verslag vergadering van de Adviesraad Sociaal Domein Gemeente Oldebroek
Datum: 5 september 2017
Aanwezig:

Afwezig:
Gemeente:
Notulist:

dhr. Reint Scholten (voorzitter), dhr. Jos Flipsen (vice voorzitter), dhr. Gerrit Riezebos
(penningmeester), dhr. Joop Rikkers, dhr. Doeke Post, mevr. Gea van Dieren, mevr.
Margrietha van der Werfhorst, dhr. Jan Hammenga (aspirant-lid), mevr. Janneke van
den Berg (aspirant-lid)
mevr. Diana van de Werfhorst, mevr. Karen Anne van Dorp, dhr. Peter Everloo
(secretaris)
mevr. Magda van Benthem, mevr. Liesbeth Vos, mevr. Dorina Wering
mevr. Dian Scholten

1.

Opening
De voorzitter opent de vergadering.

2.

Adviesaanvraag Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE).
Mevr. Wering geeft een voorlichting aan de hand van een presentatie. Het programma VVE is
gericht op kinderen tussen de 2,5 en 6 jaar oud met een ontwikkelingsachterstand. Het doel
daarbij is om ontwikkelingsachterstanden (op gebied van taal, motoriek etc.) te verminderen.
Het beleid is gericht op het aanbieden van VVE en het stimuleren van taalontwikkeling (0-6
jaar). De gemeente ontvangt hier rijksmiddelen voor (financieel), voor kinderen tussen de 2,5
en 4 jaar. Basisscholen ontvangen zelf deze middelen (tot 6 jaar). Deze financiering gaat per
2019 veranderen. Het is nog onduidelijk hoe dit er in 2019 uit gaat zien. Dit betreft andere
systematiek en andere bedragen. Het nieuwe beleid is voor de periode van 2018-2021. De
speerpunten daarin zijn:
• Kwaliteitsverbetering/verhoging, dit houdt in: aanpassing van het observatiesysteem
voorschoolse voorziening, verbreding van het VVE-programma, structureel
monitoren van kwaliteit en resultaten en het verhoging van de taalvaardigheden (3F)
pedagogische medewerkers.
• Verbeteren van de warme overdracht, dit houdt in: een standaard
overdrachtspakket, de intern begeleider van de basisschool wordt standaard
uitgenodigd bij het eindgesprek met de ouders op de voorschool en de intern
begeleider kan geconsulteerd worden indien bij 3,5 jaar op de voorschool twijfels
bestaan of het kind bij 4 jaar goed kan starten op de basisschool.
• Ouderbetrokkenheid, dit houdt in: de visie staat in het beleidsplan in grote lijnen
vast, de behoefte van ouders en leerkrachten/leidsters inventariseren, plan van
aanpak in uitvoering maken en mogelijk starten met een pilot combinatie voor- en
vroegschool.
Deze zijn opgesteld met de werkgroep VVE (bestaande uit CJG, gemeente, kinderopvangen
die VVE aanbieden en basisscholen).
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De adviesaanvraag wordt uiterlijk 25 september naar de Adviesraad toegezonden. De
gemeente vraagt om uiterlijk 19 oktober het advies te ontvangen, zodat er per januari een
nieuw beleid kan starten. Dhr. Scholten gaat met de portefeuille jeugd om tafel om af te
spreken hoe dit advies in de tijd kan worden weggezet zodat het op tijd aan de gemeente
geleverd kan worden en zodat er door alle leden van de adviesraad op gereageerd kan
worden. Dhr. Flipsen merkt nog op dat dit advies misschien integraal moet worden
geschreven met alle portefeuilles. Hierover zal nog overleg worden gepleegd.
3.

•
•
4.

Ter informatie
Artikel eerste Knarrenhof
Gemeentelijk stuk: De Veste
Adviesaanvraag.
Ongevraagd advies: Notitie van de woonvoorzieningen voor ouderen.
Dhr. Post licht toe dat de woonvoorzieningen voor ouderen in de toekomst steeds
belangrijker worden. Het (samen)wonen in een voorziening is geen garantie dat het allemaal
goed gaat met de ouderen. Wij hopen in de toekomst op onderlinge hulpverlening in deze
voorzieningen. Samen eten, samen zijn, verschillende leeftijden en onderlinge hulp is hierin
erg belangrijk. Hier zou ook een vorm van begeleiding bij moeten, omdat alleen samenwonen
niet voldoende is om de problemen en/of spanningen bij ouderen te verminderen. Daarom
moeten wij dit vanuit onze raad stimuleren in de beleidsontwikkeling bij de gemeente. Met
dit ongevraagde advies geven we als Adviesraad deze visie weer.
Mevr. Vos voegt nog toe dat eigen initiatieven van de burgers erg worden gewaardeerd en
gehoord (zoals het CPO). Hier komt de gemeente niet aan, deze initiatieven mogen bestaan
en uitgevoerd worden. Er zou meer ingestoken mogen worden op de eigen
verantwoordelijkheid van burgers en hun bewustzijn voor wat er over 10 jaar misschien
nodig zou kunnen zijn in hun leven/ontwikkeling.
Bespreeknotitie eigen bijdrage.
Deze notitie was ter consultatie, niet ter adviesaanvraag. Dit wordt nu een ongevraagd
advies. Er lijkt nu ook een format nodig voor een ongevraagd advies, dit gaan dhr. Scholten
en dhr. Flipsen ontwikkelen.
WMO-verordening.
Dit advies is al geschreven door de portefeuille WMO en leggen we nu terug bij de gemeente.
Hier is al zo veel over gesproken dat het helder is voor de raad. Echter moet dit nog wel in
het juiste format worden gezet. Dhr. Scholten stemt dit nu af met het secretariaat, maar dit is
de verantwoordelijkheid van de portefeuillehouder. De raad stemt in met het advies. De
verordening ligt ook ter inspraak voor de burgers op dit moment.

5.

Terugkoppeling adviezen
Uitgebracht advies verbetervoorstellen.
Op dit advies is al reactie van de gemeente binnengekomen (via de mail). Wij hebben als raad
geformuleerd dat wij op de huidige aanvraag geen advies konden geven. Er is ook uitgelegd
waarom. De notitie van de gemeente geeft terugkoppeling waarbij zij aangeven dat het
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voorstel uit het besluitproces wordt teruggetrokken. De gemeente gaat nu verder met het
aanscherpen van het stuk, naar aanleiding van de adviezen van de Adviesraad.
6.

•

•

•

Activiteiten en terugkoppeling
Stand van zaken drie domeinen door portefeuillehouders/Achterban raadpleging
o Er wordt even aandacht besteed aan de gang van zaken bij de adviesraad in
Zeewolde, waarbij gewerkt wordt met de eerste en tweede ring, zodat de achterban
gemakkelijker kan worden geraadpleegd. Hier is al eerder over gesproken binnen
onze raad en de leden zouden binnen hun eigen netwerk eens kijken naar een
tweede ring voor achterbanraadpleging. Dhr. Flipsen ervaart dat het erg lastig is om
aan mensen uit te leggen waar het over gaat. Hij staat nog steeds achter het idee,
alleen moeten we ons afvragen welke bagage we nodig hebben als adviesraad om
mensen te kunnen informeren over het doel van deze achterban raadpleging. Dhr.
Hammenga geeft aan dat het misschien zinvol is om iemand van Zeewolde te laten
uitleggen hoe zij dit hebben aangepakt. Dit zou ook kunnen in het voorzittersoverleg,
zodat de voorzitter en vice-voorzitter dit terugkoppelen naar de leden van de
adviesraad. Daarnaast kan er worden aangesloten bij een informatieavond van de
adviesraad van Harderwijk. Dhr. Scholten voelt ook iets voor een informatieavond
waarbij wij uitleggen wat de Adviesraad inhoudt en waarvoor wij de mensen uit ons
netwerk nodig hebben. Dhr. Post geeft ook aan dat het belangrijk is om het doel voor
ogen te houden: signalen uit de samenleving horen voor in onze advisering. Het
eigen netwerk van leden benaderen zou hier toereikend voor moeten zijn, de
voorwaarde daarbij is dat wij als leden weten hoe er kan worden uitgelegd aan
mensen waar de tweede ring voor dient en wat de adviesraad doet. Mevr. Van
Dieren geeft aan dat uitleggen misschien soms op de achtergrond kan zijn door
specifieke vragen te stellen aan de achterban. Hierdoor halen wij de informatie die
we nodig hebben bij de achterban en kunnen we daarna de vragen van de achterban
beantwoorden om daarmee onze uitleg geven. De concrete invulling van de
eerste/tweede ring kan nog worden afgesproken in een later stadium.
Terugkoppeling RNV
Er wordt een bijeenkomst georganiseerd in de regio Noord-Veluwe met
ondersteuning van Zorgbelang omtrent het thema ‘inclusieve samenleving’, zodat er
integraal kan worden gekeken naar de pijlers: de omgevingswet en het VN verdrag.
Dit wordt vormgegeven in een plenaire inleiding en daarna een inspirerende en
kennisgevende spreker voor de adviesraden van de Noord-Veluwe. Dit is ook
besproken in het laatste voorzittersoverleg (22 augustus 2017). Hiervoor zijn alle
leden van de raad uitgenodigd. De notulen van deze vergadering wordt nog gestuurd
naar de leden.
Communicatie: columns/persberichten, website, flyer
o Mevr. Scholten kaart nog aan dat de adviezen van 2017 op de website moeten
worden geplaatst. Tot nu toe heeft ze na twee keer vragen nog geen reactie van de
portefeuillehouders ontvangen. De adviezen van 2017 moeten, in het format wat
mevr. Scholten heeft ontwikkeld en toegestuurd, naar haar terug worden gestuurd
zodat het op de website geplaatst kan worden. Mevr. Scholten zorgt ervoor dat de
portefeuillehouders een overzicht krijgen van de uitgebrachte adviezen van 2017.
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7.

Verslag Adviesraad Sociaal Domein + actielijst
Het verslag wordt vastgesteld.

8.

Mededelingen en rondvraag
Drukte rondom Veilig Thuis.
De focusgroepen vinden op dit moment plaats. Hier komt een rapport van voor de
Adviesraad.

•
•

9.

10.

Nr.
1
2

3
4
5

6
7

Sluiting
De voorzitter dankt de leden en sluit de vergadering.
Actielijst
Datum
27-092016
8-112016
13-122016
23-012017
11-072017
11-072017
11-072017

8

11-072017

9

11-072017
05-092017
05-092017
05-092017

10
11
12

Actie
Een vergadering besteden aan het
inkopen van data-analyse
Per portefeuille nagaan bij elke instanties
of particuliere initiatieven de achterban
kan worden geraadpleegd
Presenterend stukje tekst over de
adviesraad publiceren (Het palet)
Een bezoek aan het sociaal team en het
CJG in het derde kwartaal
Advies WMO verordening naar de
gemeente vóór 17 september
Netwerkbezoeken met organisaties
binnen het sociaal domein plannen
Agenderen: achterhalen wat Oldebroek
voor mekaar nog kan bijdragen aan de
Adviesraad
De portefeuillehouders sturen alle
adviezen van 2017 volgens het format
naar mevr. Scholten voor plaatsing op de
website
Aanvraag van benoeming tot lid voor dhr.
Hammenga en mevr. Van Den Berg
Format ontwikkelen voor het gevraagde
en ongevraagde advies
Het advies WMO-verordening in het juiste
format zetten
Uitnodiging van de informatieavond van
de Adviesraad Harderwijk naar leden
sturen

Actiehouder
Mevr. Magda van
Benthem
Allen

Termijn

Mevr. Scholten,
Dhr. Flipsen
Dhr. Scholten

Voor oktober

Portefeuille WMO,
Mevr. Scholten,
Dhr. Scholten
Allen
Mevr. Scholten,
Dhr. Everloo
Portefeuillehouders

Dhr. Scholten
Dhr. Scholten, Dhr.
Flipsen
Dhr. Scholten,
mevr. Scholten
Dhr. Scholten, Dhr.
Flipsen
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13

05-092017

14

05-092017

15

05-092017

Eigen netwerk benaderen voor een
eventuele tweede ring /
achterbanraadpleging
Overzicht maken van de adviezen 2017
WMO en Jeugd en sturen naar
portefeuillehouders voor plaatsing op
website.
De notulen van de voorzittersvergadering
(22 augustus) naar leden sturen

Allen

Mevr. Scholten

Mevr. Scholten

Portefeuilleverdeling
Jeugd: Dhr. P. Everloo, Mevr. K. A. Van Dorp, Mevr. D. van de Werfhorst
Arbeidsparticipatie: Dhr. J. Flipsen, Mevr. G. van Dieren, Mevr. M. van de Werfhorst
WMO: Dhr. J. Rikkers, Dhr. G. Riezebos, Dhr. D. Post
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