Verslag vergadering van de Adviesraad Sociaal Domein Gemeente Oldebroek
Datum: 17 april 2018
Aanwezig:

Afwezig:

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

Gemeente:
Notulist:

mevr. Magda van Benthem, dhr. Teun van Noorloos
dhr. Matthijs Rouw

De punten 1 tot en met 9 worden tussen half 8 en kwart over 8 afgerond om daarna met agendapunt
10 aan de slag te gaan.
1. Opening
Ter informatie
 Voorstel regionale samenwerking jeugd
 Inwonersrapportage Oldebroek
 Toegang Oldebroek
 Presentatie Jan Kaat omgevingsvisie
Er zijn geen op- of aanmerking over deze stukken.
2.

Afspraken eenduidige vormgeving van adviezen
Er ligt nu een advies in NEO verband. Dit betreft de aanvraag die in punt 5 van deze vergadering
verder wordt behandeld. Hierbij is niet gebruik gemaakt van het format zoals dit is afgesproken. Dhr.
Scholten gaat er op toezien dat adviezen voortaan worden uitgebracht in het juiste format. Voor het
advies uit punt 5 betreft zal dhr. Scholten dit afstemmen met dhr. Post om dit eventueel nog in het
juiste format te kunnen plaatsen. Het advies voldoet wel in de voorwaarden maar het moet wel in
het juiste format. Dhr. Rouw ontvangt het juist format en stuurt deze door naar de leden van de
raad.
3.

Jaarverslag 2017
Alle stukken van de portefeuillehouders zijn ingestuurd. Dhr. Rouw en dhr. Scholten maken hier een
geheel van. Zij stellen dit samen en zorgen voor de eindregie. Hij wordt nog in conceptvorm
aangeleverd aan de leden. Via de mail wordt dit concept teruggekoppeld aan het secretariaat. Het
tijdspad van deze terugkoppeling wordt met de mail meegestuurd. Dhr. Scholten maakt voor het
aanbieden van het jaarverslag een afspraak met de wethouder. De volgende vergadering komt dit
punt terug op de agenda voor een terugblik.
4.

5.

Adviesaanvraag.
1

 Beleidsregels WMO
Dhr. Rikkers heeft het conceptadvies reeds via de mail verstuurd naar de leden van de adviesraad. Dit
advies is opgesteld in NEO verband. Dhr. Scholten heeft verder afstemming verricht met dhr. Post en
dhr. Rikkers. Er zijn naar aanleiding van het conceptadvies kleine nuances aangebracht maar het
advies is op hoofdlijnen niet anders dan het conceptadvies. Er zijn verder geen op- of aanmerkingen
vanuit de adviesraad op deze aanvraag.
Mevr. van Benthem geeft aan dat er verwarring is rondom het proces. In Elburg zou het advies al
ingediend zijn. Dhr. Scholten stem dit af met de voorzitters in NEO verband. Daar zouden de raden in
NEO verband in de toekomst een werkafspraak over kunnen maken.
Terugkoppeling adviezen
 Terugkoppeling Advies evaluatie beleidsplan sociaal domein
De reactie wordt als prettig ervaren door de adviesraad. In het eerste punt staat mogelijk een
inhoudelijke fout. Kwantitatief moet kwalitatief zijn. Dit wordt nog even geverifieerd.
6.

Activiteiten en terugkoppeling
 Stand van zaken drie domeinen door portefeuillehouders/Achterban raadpleging
 Terugkoppeling voorzittersoverleg SNV (was RNV, vanaf heden SNV)
15 mei komt de SNV bij elkaar. Dit zal volgende vergadering toegelicht worden door dhr. Scholten.
 Terugkoppeling NEO verband
Volgende vergadering wordt teruggekoppeld door Jos over bijeenkomst van de portefeuillehouders
van 10 maart jl.
 Communicatie: columns/persberichten, website, flyer
De profielen zijn doorgenomen. De wervingsteksten zijn klaar. De werving gaat van start. Na de
wervingsperiode kan de balans opgemaakt worden en zullen we de vervolgstappen kunnen bepalen.
7.

Na de zomer gaan dhr. Scholten en mevr. Van de Werfhorst het inwerktraject starten. Ze gaan
samenwerken om mevr. Van de Werfhorst in te werken als de nieuwe voorzitter van de adviesraad.
Op die manier kan het stokje worden overgedragen.
8.

Verslag Adviesraad Sociaal Domein + actielijst

Nr.
1

Datum
8-11-2016

2

11-07-2017

3

05-09-2017

Actie
Per portefeuille nagaan bij elke
instanties of particuliere initiatieven de
achterban kan worden geraadpleegd
Netwerkbezoeken met organisaties
binnen het sociaal domein plannen
Eigen netwerk benaderen voor een
eventuele tweede ring /
achterbanraadpleging

Actiehouder
Allen

Termijn

Allen
Allen

11
december

2

4

30-01-2018

Dhr. Rouw zoekt uit of het artikel van
mevr. Van den Berg in de Huis aan Huis
is geplaatst.

Dhr. Rouw

1 mei

5

07-03-2018

Dhr. Rouw en
Dhr. Scholten

1 mei

6

17-04-2018

7

17-04-2018

8

17-04-2018

9

17-04-2018

10

17-04-2018

Dhr. Rouw start met de
wervingscampagne voor de nieuwe
leden van de adviesraad.
Dhr. Rouw en dhr. Scholten stemmen
het huidige format af qua lettertype en
vormgeving.
Mevr. Diana van de werfhorst maakt
voor de komende vergadering een
voorstel over het aanboren van een
nieuwe generatie professionals.
Dhr. Rouw stuurt de data voor de
dorpsgesprekken door en maakt hierbij
een datumprikker zodat de leden
kunnen aangeven wanneer ze aanwezig
kunnen zijn.
Dhr. Rouw ontvangt het juiste format
van de adviesaanvragen van dhr.
Scholten en stuurt deze door naar de
leden.
Dhr. Scholten maakt een afspraak met
de wethouder voor de overhandiging
van het jaarverslag.

11

17-04-2018

Dhr. Scholten stemt met de voorzitters
in NEO verband af of er een
werkafspraak mogelijk is rondom het
indienen van adviezen zoals het beleid
WMO.

Dhr. Scholten

9.

Dhr. Rouw en
Dhr. Scholten
Mevr. Diana van
de Werfhorst

12 juni

Dhr. Rouw

1 mei

Dhr. Rouw en
Dhr. Scholten

Dhr. Scholten

Mededelingen en rondvraag
 Naar aanleiding van de verkiezingen zijn een aantal klachten gesignaleerd door mevr. Van
der Werfhorst. De regels zouden zijn verscherpt. Er is aangegeven door iemand dat je niet
zou kunnen stemmen als je zelf niet in staat zou zijn om te kunnen ondertekenen. Bij een
ander persoon mocht haar vader niet voor haar stemmen vanwege het ontbreken van een
handtekening. Ze mocht de vorige keer wel stemmen. Deze signalen zijn aanleiding om dit
punt te agenderen. Dit wordt gedaan door dhr. Rouw met als onderwerp: De wetgeving en
de omgang omtrent personen met een verstandelijke beperking die willen stemmen.
 Mevr. Janneke van de Berg: kan er de volgende keer niet bij zijn i.v.m. een examen
facilitatorschap.
 Mevr. van Benthem: aanstaande donderdag staat het rooster van aftreden op de agenda.
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Op 9 mei vanaf half 8 staat de inleiding omgevingsvisie op de agenda. Deze vindt plaats in het
gemeentehuis.

10. Beleidsplan sociaal domein

Op 26 maart jl. hebben de portefeuillehouders dit voorbereid en de hoofdthema’s voor het
beleidsplan sociaal domein aangegeven. Tijdens deze vergadering gaan we in subgroepen uit elkaar
voor de verdiepingsslag op deze thema’s. We nodigen je op voorhand al uit om na te denken over
deze thema’s zodat je dit als input kunt meenemen voor deze vergadering. Mevr. van Benthem geeft
een inleidende presentatie waarna we uiteengaan in kleinere groepen. De uitkomst van de avond is
dat de input van de adviesraad goed aansluit op de visie van de gemeente.
Mevr. van Benthem stuurt de data voor de dorpsgesprekken door. Deze duren van half 8 tot half 10.
Dhr. Rouw stuurt een uitnodiging voor de verschillende dorpsgesprekken zodat in ieder geval elke
avond één van de leden van de adviesraad aanwezig is.
Er word geopperd om dit soort werkvormen vaker toe te passen in de vergadering omdat dit als
prettig en productief wordt ervaren.
11. Sluiting
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