Verslag vergadering van de Adviesraad Sociaal Domein Gemeente Oldebroek
Datum: 6 maart 2018
Aanwezig:

Afwezig:
Gemeente:
Notulist:

dhr. Jos Flipsen (vice voorzitter), dhr. Peter Everloo (secretaris), dhr. Gerrit Riezebos
(penningmeester), dhr. Joop Rikkers, dhr. Doeke Post, mevr. Margrietha van de
Werfhorst, mevr. Diana van de Werfhorst, mevr. Karen Anne van Dorp, dhr. Jan
Hammenga, mevr. Janneke van den Berg
dhr. Reint Scholten, mevr. Gea van Dieren
mevr. Magda van Benthem, dhr. Jan Kaat
Dhr. Matthijs Rouw

1.

Opening
Dhr. Jos Flipsen opent de vergadering. Mevr. Gea van Dieren en dhr. Reint Scholten hebben
zich afgemeld wegens ziekte.

2.

Omgevingswet (visie Gemeente Oldebroek)
Dhr. Jan Kaat stelt zichzelf voor en geeft namens de gemeente een mondelinge toelichting op
de nieuwe omgevingswet die in 2021 in werking gaat. Middels een presentatie, die alle leden
via de mail toegestuurd krijgen, legt hij uit wat de nieuwe wet inhoud en hoe deze wet vorm
krijgt. Hij ervaart deze kans op samenwerking met de adviesraad als zeer positief. De
uitdaging was om de vraag van de adviesraad scherp te krijgen. Het doel van de
omgevingswet is het ontwikkelen van een samenhangende wet over de fysieke
leefomgeving. Een die ontwikkelingen stimuleert en die de kwaliteit van de leefomgeving
waarborgt.
Een wens van de adviesraad is om mee te kijken en te begrijpen wat de rol van de adviesraad
is binnen de omgevingswet. Er is afgesproken om een reactie te geven op relevante
onderwerpen in het ontwerp van de omgevingswet zoals volksgezondheid, volkshuisvesting,
milieuthema’s etc. De leden van de adviesraad ontvangen de omgevingswet zodra deze is
vrijgegeven voor ter inzage legging. De wet komt terug op de agenda. De adviesraad kan zo
een advies teruggeven aan de gemeente. Zo zoeken we een manier om de complexe materie
te begrijpen en te integreren in de adviezen van de raad.

3.




4.

Ter informatie
Antwoord armoede gelden n.a.v. rondvraag vorige vergadering
Uitvoeringsplan RNV
Er waren geen op- of aanmerkingen over deze stukken.
Jaarverslag 2017
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De eerste aanzet is gedaan door Mevr. Dian Scholten en gestuurd naar de
portefeuillehouders. Er is enige verwarring ontstaan over welke gedeelten ingevuld dienen te
worden door welke portefeuillehouders. Dhr. Matthijs Rouw stuurt een nieuwe aanzet naar
de portefeuillehouders waarin is aangegeven welk onderdeel door welke portefeuillehouder
ingevuld dient te worden. De portefeuillehouders vullen hun onderdeel in en sturen deze
voor 3 april terug naar dhr. Matthijs Rouw. Samenvattingen van de website kunnen gebruikt
worden als leidraad
5.

Plan van aanpak maken omtrent rooster van aftreden
De raad stemt in met mevr. Diana van de Werfhorst als nieuwe voorzitter vanaf januari 2019.
Ze geeft aan dat ze kennis en passie heeft voor het vak en dat ze een belangrijke bijdrage wil
leveren. Ze heeft visie die ze graag wil delen. De komende maanden zal ze samen met dhr.
Reint Scholten een inwerktraject doorlopen.
Er moeten nieuwe mensen geworven worden via de krant en de achterban. Hiervoor worden
door dhr. Matthijs Rouw vacatureteksten gemaakt. De functiebeschrijvingen die hierbij zijn
inbegrepen:
o Wmo (Lid en Portefeuillehouder)
o Jeugd (Lid )
o Participatie (Lid en portefeuillehouder
o Eén van deze betrokkene ook graag als vicevoorzitter
Mevr. Karen Anne van Dorp neemt in overweging of ze de functie van vicevoorzitter wil
bekleden.
Mevr. Diana van de Werfhorst geeft als suggestie om studenten die aan het einde van hun
studiefase professionaliteitspunten moeten verdienen te gebruiken binnen de adviesraad.
Kunnen we hen gebruiken om onze stukken ze lezen, te adviseren en/of te ondersteunen? Zo
kunnen we een nieuwe generatie professionals aantrekken en nieuwe kennis aanboren.
Binnen de raad is er verdeeldheid over de mogelijkheden. Mevr. Diana van de Werfhorst
maakt voor de komende vergadering een voorstel over of en hoe hier verder vorm aan
gegeven kan worden.

6.

Scholingsplan nieuwe leden
Mevr. Janneke van den Berg geeft aan dat ze zich wel wil professionaliseren vanuit een
individuele vraag. Vanuit de raad komt als antwoord dat er een inventarisatie nodig is over
welke behoefte er is en daar kunnen acties uit voortkomen. Als mogelijkheden zijn
besproken:
- Als leden een bepaalde behoefte hebben kunnen ze dit binnen de raad kenbaar maken
- Er is altijd de mogelijkheid om bij de gemeente te vragen naar informatie over
verschillende onderwerpen.
- Dit graag kenbaar maken bij de voorzitter

7.

Jaarplanning 2018
Het onderdeel “Beleidsplan sociaal domein” vraagt enige toelichting en start nu al. Mevr.
Magda van Benthem legt uit dat de adviesaanvraag betreft het beleidsplan sociaal domein
aansluit op het nieuwe beleidsplan Sociaal domein. Dit plan mag samen met de adviesraad
vorm krijgen. Afgesproken is dat een deel van de volgende vergadering wordt gebruikt om
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hier aandacht aan te besteden. Ter voorbereiding roept mevr. Magda van Benthem de
portefeuillehouders bijeen om hierover samen te brainstormen. De resultaten van deze
brainstormsessie worden in de volgende vergadering besproken en uitgediept.
8.

Begroting 2018 en kostenplaatje 2017
De penningmeester (Dhr. Gerrit Riezebos) heeft de begroting opgesteld . Er zijn geen vragen
van de andere leden. De begroting is vastgesteld. De voorzitter stuurt deze op naar de
gemeente. Ten slotte wordt aangegeven dat scholingskosten apart aangevraagd moeten
worden en buiten de begroting vallen.

9.

Adviesaanvraag.
Geen.

10.

Terugkoppeling adviezen
Advies Uitvoeringsplan Jeugdhulp (Jeugdverordening)
Mevr. Frieda van der Weerd heeft dit advies opgesteld en naar de gemeenten verstuurd. Hier
is nog geen terugkoppeling over gegeven. Dhr. Jos Flipsen geeft aan dat het lastig is om de
adviezen uit het advies te filteren. De raad zet vraagtekens bij de vorm van het advies. De
inhoud is goed maar de vorm waarin het advies is geschreven is niet naar wens en niet
volgens het format dat is vastgesteld binnen de voorzittersvergaderingen van de RNV.
De reden hiervoor is dat het een bundeling is van adviezen van verschillende gemeenten. Het
was erg moeilijk om een lijn te trekken en tot een gestructureerd en eenduidig advies te
komen. Het advies ligt nu bij de gemeente waar ze zich donderdag 8 maart over gaan
beraden.
Als suggestie wordt gegeven door mevr. Diana van de Werfhorst om bij stukken van
dergelijke omvang eerst af te stemmen met andere gemeenten hoe het advies vormgegeven
wordt voordat het advies zelf gegeven wordt..
Advies Evaluatie Sociaal Domein
De gemeente heeft dit advies ontvangen en daar wordt op dit moment een reactie op
geformuleerd.
Dhr. Jos Flipsen geeft aan dat het wenselijk is om te kiezen voor een eenduidige vormgeving
van een advies. Dhr. Matthijs Rouw en Dhr. Jos Flipsen stemmen dit af, met betrekking tot
bijvoorbeeld het lettertype etc.
Terugkoppeling advies Verward Gedrag (NEO)
Er zijn geen vragen of opmerkingen over deze terugkoppeling.

11.





Activiteiten en terugkoppeling
Terugkoppeling RNV
De vergadering is verplaatst naar 6 maart. De adviesraad Sociaal Domein Oldebroek is
vanwege haar eigen vergadering niet aanwezig. Er ligt een voorstel om met een roulerend
voorzitterschap te werken.
Communicatie: columns/persberichten, website, flyer
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12.

Dhr. Jos Flipsen: we gaan ons voorbereiden om de werving van nieuwe leden op te starten
Uitnodiging NEO verband
Het verzoek vanuit Nunspeet om portefeuillehouders bij elkaar te brengen op 12 maart.
De raad ervaart het als positief maar er moet wel gekeken worden naar de toegevoegde
waarde, de tijdsdruk en of het de raad verbeterd. Deze vragen zouden 12 maart gesteld
kunnen worden. Het pleidooi van de raad: Maak een gezamenlijk advies zodat je regionaal
kunt adviseren en toch lokaal kunt nuanceren. Je kunt zo als verschillende gemeenten
gezamenlijk op onderdelen beleid maken. Zo maak je samen een plan. Kantekening van de
raad: de focus houden op samenwerking met burger en niet op het proces van het maken
van het advies. Vanuit de raad gaan dhr. Joop Rikkers, dhr. Jan Hammenga, mevr. Diana van
de Werfhorst en wanneer mogelijk sluit dhr. Jos Flipsen ook aan.
Verslag Adviesraad Sociaal Domein + actielijst

-

13.

Pagina 4: Dhr. Joop Rikkers geeft aan bij punt 3: beleidsregel WMO op 20 februari jl.: het
was een zeer constructieve bijeenkomst waarbij een conceptnotitie is besproken. Vanuit
verschillende kanten zijn er op- en aanmerkingen gekomen die worden verwerkt. De
termijn is opgeschoven door de ambtenaren die aanwezig waren. Op 6 april komen
enkele personen weer bij elkaar en zij proberen om een gezamenlijk conceptadvies uit te
brengen. Dat conceptadvies komt weer terug in de vergadering van de adviesraad.
De leden van de portefeuille Jeugd leveren binnen een week de adviezen aan voor
website over 2017.

Mededelingen en rondvraag (namen invullen)
- Mevr. Margietha van der Werfhorst heeft de fractie van de SGP op bezoek gehad op haar
werk. De fractie gaf aan dat ze het soms, net als de raad, lastig vindt om haar achterban
te bereiken en door de soms lastige stukken heen te komen.
- Mevr. Dian Scholten krijgt namens de gemeente bloemen aangeboden van mevr. Magda
van Benthem als bedankje voor haar inzet tijdens haar werkperiode bij de adviesraad.
- Dhr. Jos Flipsen vraagt: De verkiezingen komen er aan. Welke mogelijkheden hebben
mensen om te stemmen die een beperking hebben? Kunnen we dit achterhalen met
betrekking tot het VN Verdrag? Mevr. Magda van Benthem gaat hier navraag over doen
en koppelt dit terug naar dhr. Jos Flipsen.

Sluiting
De vicevoorzitter sluit de vergadering.
Actielijst
Nr. Datum
Actie
1
8-11-2016
Per portefeuille nagaan bij elke
instanties of particuliere initiatieven de
achterban kan worden geraadpleegd
2
11-07-2017 Netwerkbezoeken met organisaties
binnen het sociaal domein plannen
3
11-07-2017 De portefeuillehouder van jeugd stuurt
alle adviezen van 2017 volgens het
14.

Actiehouder
Allen

Termijn

Allen
Dhr. Everloo

4

4

05-09-2017

5

07-11-2017

6

30-01-2018

8

30-01-2018

9

07-03-2018

10

11
12

13

14

15

format naar dhr. Rouw voor plaatsing op
de website
Eigen netwerk benaderen voor een
eventuele tweede ring /
achterbanraadpleging
Dossier Aandacht voor Iedereen
bekijken
Dhr. Scholten vraagt na hoe de andere
voorzitters binnen de RNV adviesraden
reageren op de brief van ZorgBelang.
Dhr. Rouw zoekt uit of het artikel van
mevr. Van den Berg in de Huis aan Huis
is geplaatst.
Dhr. Rouw start met de
wervingscampagne voor de nieuwe
leden van de adviesraad
Mevr. Van Benthem roept de
portefeuillehouders bij elkaar om het
beleidsplan sociaal domein voor te
bereiden middels een brainstormsessie.
Dhr. Scholten stuurt de begroting op
naar de gemeente
Dhr. Rouw stuurt een nieuwe aanzet van
het jaarverslag naar de
portefeuillehouders met daarin
aangegeven welke gedeelte door welke
portefeuillehouder ingevuld dient te
worden.
De portefeuillehouders sturen voor 3
april de aanzet van het jaarverslag
ingevuld terug.
Dhr. Flipsen en dhr. Rouw stemmen een
eenduidige vormgeving van de adviezen
af en koppelen dit terug naar de raad.
Mevr. Diana van de werfhorst maakt
voor de komende vergadering een
voorstel over het aanboren van een
nieuwe generatie professionals.

Allen

Dhr. Scholten,
Mevr. Van
Benthem
Dhr. Scholten

Dhr. Rouw

Dhr. Rouw en
Dhr Scholten
Mevr. Van
Benthem

Dhr. Scholten
Dhr. Rouw

Dhr Everloo
Dhr. Flipsen
Dhr. Post
Dhr. Flipsen
Dhr. Rouw
Mevr. Diana van de
Werfhorst
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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, Mevr.
J. Van den Berg
WMO: Dhr. J. Rikkers, Dhr. G. Riezebos, Dhr. D. Post, Dhr. J. Hammenga
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