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Verslag vergadering van de Adviesraad Sociaal Domein Gemeente Oldebroek 

Datum: 25 september 2018 

 

Aanwezig: dhr. Reint Scholten (voorzitter), dhr. Jos Flipsen (vicevoorzitter), 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 

Afwezig: mevr. Gea van Dieren 

Gemeente: mevr. Magda van Benthem, wethouder mevr. Liesbeth Vos 

Notulist: dhr. Matthijs Rouw 

 

1. Opening 

 

2. Mededelingen (nieuws en ontwikkelingen uit de drie domeinen) 

 Is er nog achterbanraadpleging geweest? 

Volgende week staat er een DGPO gepland waar we input uit kunnen halen.  

 Burgerparticipatie en Zorgbelang 

Gaat mee naar agendapunt 9.  

 

3. Verslag Adviesraad Sociaal Domein + actielijst      

 Tekstuele opmerkingen worden doorgevoerd. 

 Mogelijke werkwijze in NEO verband rondom het indienen van adviezen.  

Dhr. Scholten geeft aan dat adviezen die integraal worden geschreven worden verdeeld in 

portefeuilles om de werklast te verdelen. Dit wordt door de voorzitters onderling per advies 

afgestemd. Zo kunnen de adviezen conform het format geschreven worden.  

 De tweede ring wordt gepresenteerd op 11 december. Hiervoor komt een terugkoppeling 

tijdens de volgende vergadering. Het profiel van deze ringleden omvat onder andere dat ze 

affiniteit met onderwerpen binnen het sociaal domein hebben en dat dit mensen zijn waar je 

op terug kunt vallen. Een klankbordgroep voor je eigen portefeuille.  

 Mevr. D.G. van de Werfhorst heeft contact gehad met Hogeschool VIAA om nieuwe het 

aanboren van nieuwe contacten te bevorderen. Ze heeft daar de rol van de adviesraad 

uitgelegd. VIAA gaf aan dat politiek een lastig thema is om te integreren in het curriculum. De 

contacten zijn gelegd. In de toekomst kan dit wellicht nog iets gaan opleveren.  

 Mevr. D.G. van de Werfhorst neemt het initiatief om dit najaar een bezoek te brengen aan 

het sociaal team. Zij neemt hiervoor contact op met de vaste contactpersoon.  

 

4. Ter informatie 

 Introductietraining adviesraden 

Mevr. van Dorp heeft een introductietraining gevolgd. Zij heeft hierover een verslag geschreven dat 

reeds verstuurd is naar de leden. Een introductietraining kan voor nieuwe leden wellicht interessant 



 

2 

 

zijn. Om die reden willen we toekomstige leden graag attenderen op de mogelijkheden rondom 

introductietrainingen. Aandachtspunt is het lidmaatschap. 

 

5.  Adviesaanvraag. 

 Advies over beleidsplan        

Het advies over het beleidsplan is tot stand gekomen. Ook naar aanleiding van de 

dorpsgesprekken. Wethouder Vos bedankt de leden voor de aanwezigheid bij de 

dorpsgesprekken waren. Dit wordt enorm gewaardeerd. Dit is een teken van een mooie 

samenwerking. Het proces is spannend geweest vanwege de laagdrempeligheid. Ze is 

tevreden over het resultaat en blij met het advies van de adviesraad zo als dit er nu ligt.  

Het college heeft ingestemd met het beleidsplan. 18 oktober staat het op de agenda van de 

commissie samenleving om besproken te worden. De reactie op het advies van de raad 

wordt met het concept verstuurd naar de adviesraad.  

       

6. Terugkoppeling adviezen 

 Er zijn geen terugkoppelingen 
 

7. Vacatures 

Er is gesproken met twee kandidaten. Met de kandidaten is afgesproken dat ze meerdere 

vergaderingen zullen bijwonen. Uit de tijd moet blijken of deze kandidaten zich geschikt 

bevinden als lid van de raad. Daarnaast lanceert dhr. Rouw opnieuw een vacaturecampagne 

via sociale media en de lokale kranten. 

 

8. Uitvoeringsplan Jeugd 

Mevr. Van Benthem heeft overlegd met dhr. Van Noorloos. Ze stelt voor om de volgende 

vergadering een presentatie te houden waarin dhr. Van Noorloos hier meer informatie over 

geeft. De raad stemt hier mee in. Vanuit jeugd is er de wens om over het dossier jeugd te 

praten. Dhr. Everloo neemt hiervoor contact op met dhr. Van Noorloos.  

 

9. Brainstormsessie VN-verdrag/ Arbeidsparticipatie 

Middels een brainstormsessie gaan we in op het VN-verdrag en Arbeidsparticipatie.  
Met elkaar gaan we nadenken over waar we het precies over hebben. Hoe verhouden deze 
thema’s zich tot de adviesraad? Welke vragen heeft de raad? 
 
Binnen de drie portefeuilles wordt het thema op een interactieve wijze met elkaar 
besproken. De uitwerkingen van die thema’s is een separaat overzicht opgenomen en wordt 
gebruikt bij de toekomstige behandeling van deze thema’s. Samengevat kunnen we het 
volgende constateren: 

 
De maatschappij heeft een transitie gemaakt vanaf de jaren 50. Vanuit een sociale 
maatschappij zijn we gegroeid naar een liberale maatschappij vanaf de jaren 80. De 
maatschappij wordt er nu bewust op gemaakt om de rand van de samenleving mee te 
nemen. De maatschappij zal mee bewegen en de groei naar integratie zal in de loop van de 
tijd gaan plaatsvinden. Als gemeente kun je een duw geven om deze stappen te bevorderen. 
Daarom is het belangrijk dat je de spelers in beeld krijgt die je kunt duwen.  
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Kort en krachtig gezegd: Het geld volgt de klant. Je gaat een bepaald pad op, wie je ook bent. 
Uiteindelijk heb je wat ondersteuning. Hoe motiveer je mensen en gemeente om te vragen 
om zorg? Zo kan er een transitie ontstaan van aanbod gestuurd naar vraag gestuurd.  
Hoe kunnen we vanuit een ongevraagd advies hier meer initiatief in nemen? Hoe geef je als 
lid, individueel en als geheel, hier meer aandacht aan? Denk buiten de kaders, probeer dat in 
een advies te leggen. Zo kunnen we de gemeente in gang zetten. Omgekeerd kan de 
gemeente dan ook bij ons komen om iets in gang te zetten.  

 

10. Communicatie 

Stand van zaken rondom columns/persberichten en website    

  

11. Korte evaluatie van de vergadering, rondvraag en sluiting 

- Meerdere leden geven aan dat de werkvorm die is gehanteerd een prettige en resultaat 

gerichte manier van werken is die de leden aanspoort om actief bij te dragen.  

- Dhr. Riezebos: Mail van een groep die in de huiskamer een activiteit heeft. Als SBO zijn zij 

gevraagd om een stand in te richten om te laten zien wat zij eenzame mensen te bieden 

hebben. Het thema eenzaamheid komt hier aan bod.  

- Dhr. Flipsen: Wat blijft hangen: Hoe gaan we het VN-verdrag koppelen aan het format?  

- Dhr. Rikkers: In Elburg wordt op initiatief van de gemeente de week van de eenzaamheid 

hoog opgetuigd. Heeft de gemeente Oldebroek hier een rol in binnen de gemeente 

Oldebroek zelf? Mevr. Van Benthem geeft aan dat dit op dit moment nog niet zo is maar dat 

dit wel op de agenda staat.  

- Dhr. Post: Las in de krant dat er nog nooit zoveel klachten over de WMO zijn geweest, er zijn 

grote achterstanden in het land. Daar hoort hij binnen de gemeente Oldebroek niets over. 

Heeft de gemeente hier ook last van? Mevr. Van Benthem geeft aan dat er niets bekend is 

over achterstanden o.i.d.  

 

Actielijst op de volgende bladzijde 
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Nr. Datum Actie Actiehouder Termijn 

1 8-11-2016 Per portefeuille nagaan bij elke instanties of 
particuliere initiatieven de achterban kan worden 
geraadpleegd. 

Allen  

2 11-07-2017 Netwerkbezoeken met organisaties binnen het 
sociaal domein plannen. 

Allen  

3 05-09-2017 Eigen netwerk benaderen voor een eventuele 
tweede ring / achterbanraadpleging. Deze worden 
op 11 december geïntroduceerd.  

Allen 11 
december 
 

4 28-06-2018 Dhr. Van Noorloos stuurt informatie rondom de 
communicatie over de visie op arbeidsparticipatie 
door naar de adviesraad.  

Dhr. Van 
Noorloos 
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28-06-2018 Dhr. Rouw verwerkt de flipovers tot een 
publieksversie van het jaarverslag en deelt deze met 
de adviesraad.  

Dhr. Rouw  

6 28-06-2018 Dhr. Rouw neemt contact op met mevr. van de 
Werfhorst over het gebruiken van mediakanalen om 
inwoners bij de adviesraad te betrekken 

Dhr. Rouw 
 

 

7 25-09-2018 Mevr. Van Benthem stuurt een rapportage met 
cijfers van het sociaal domein door naar de leden.  

Mevr. Van 
Benthem 

 

8 25-09-2018 Vanuit jeugd is er de wens om over het dossier jeugd 
te praten. Dhr. Everloo neemt hiervoor contact op 
met dhr. Van Noorloos. 

Dhr. Everloo  

9 25-09-2018 Mevr. D.G. van de Werfhorst neemt het initiatief om 
dit najaar een bezoek te brengen aan het sociaal 
team. 

Mevr. D.G. 
van de 
Werfhorst 

 

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 
 


