Verslag vergadering van de Adviesraad Sociaal Domein Gemeente Oldebroek
Datum: 11-12-2018
Aanwezig:

Afwezig:
Gemeente:
Notulist:

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

1.

Opening
Dhr. Scholten opent de vergadering. Hij houdt een korte toespraak waarmee hij afscheid
neemt van de adviesraad en waarmee hij terug kijkt op zijn 12 jarig lidmaatschap en
voorzitterschap binnen de Adviesraad Sociaal Domein. Hij heeft een persoonlijke noot en
attentie voor ieder lid.
Wethouder Liesbeth Vos bedankt namens de gemeente de adviesraad voor haar inzet van
afgelopen jaar met een korte toespraak en een attentie.

2.

Mededelingen (nieuws en ontwikkelingen uit de drie domeinen)
Er zijn geen mededelingen.

3.

Verslag Adviesraad Sociaal Domein + actielijst
Tweede ring:
Verschillende personen worden door de leden voorgedragen om deel te nemen aan de
tweede ring. Hiermee hebben we een basis gelegd voor een tweede ring. Met de tweede ring
beogen we een directe lijn met de achterban op te zetten.

4.

Ter informatie
Bezoek aan sociaal team in Wezep.
Mevr. D.G. van de Werfhorst stuurt via de mail een uitnodiging voor leden die eventueel mee
willen naar het bezoek zodra bekend is wanneer dit bezoek is. Daarnaast stelt ze voor om in
de nabije toekomst de leden van het sociaal team uit te nodigen. Zo kan de raad binnen de
vergadering met behulp van een werkvorm bepaalde thema’s te bespreken met het sociale
team.
Jaarverslag 2017 Goed Bezig Oldebroek
Verslag voorzittersoverleg overleg regionale adviesraden NW Veluwe
en Zeewolde






5.



Adviesaanvraag.
Adviesaanvraag inkoop WMO hulpmiddelen SNV
1

De schrijvers van dit advies kijken terug op een leerzame en constructieve samenwerking. De
deadlines die gesteld zijn, zijn behaald. Binnen de tijd is een goed advies geschreven. Er zijn
veel positieve reacties op het proces gekomen. De raad geeft aan dat het vooraf invullen van
het format veel ruimte gaf om hier op in te haken. Voor de gemeente is het op deze wijze
eenvoudiger te verwerken.
6.



Terugkoppeling adviezen
Terugkoppeling Beleidsplan Sociaal Domein
Geen aanvullingen vanuit de Adviesraad.

7.

Begroting 2019
Het voorstel is om het budget voor opleiding/training te vergroten naar 750 euro.
Dhr. Riezebos zal dit aanpassen aan de begroting. Met deze wijziging wordt de begroting
vastgesteld. Dhr. Riezebos geeft de adviesraad mee om ingediende facturen naar dhr.
Riezebos of mevr. Van Benthem te sturen zodat facturen niet zoek raken.

8.

Mail netwerkbijeenkomst scholing 2019
De netwerkbijeenkomst is wellicht interessant voor de leden van de Adviesraad. Als
alternatief wordt aangegeven dat er wellicht andere bijeenkomsten ook interessant zijn.

9.

Kunnen we in het huidige adviesformat alle aspecten van het VN-Verdrag
Verwerken?
Op basis van de brainstormsessie van de vorige vergadering hebben we een aantal
uitgangspunten geformuleerd. Komen die uitgangspunten allemaal terug in het huidige
adviesformat? Welke zaken ontbreken nog?
Het format zoals we het nu hebben voldoet. Uiteindelijk zou je nog de optie overige zaken
kunnen toevoegen. Het accent van dit format ligt op de visie op inwoners. Het onderdeel
visie op inwoners moet in het achterhoofd gehouden worden bij het maken van adviezen.
Dan wordt dit op lange termijn ingebed en een natuurlijk proces. Centrale gedachte bij het
VN-verdrag en adviezen: adviseer op een manier zodat iedereen in de samenleving mee kan
doen en dat dit voor iedereen positief uitpakt. Tot slot: Het gebruik van afkortingen schept
verwarringen. Schrijf ze voluit of gebruik ze niet.

10.

Voortgang vacatures
Er hebben zich nog geen nieuwe kandidaten gemeld. Dhr. Rouw start met een nieuwe
campagne in het nieuwe jaar. Aanvullend stelt hij een plan op voor het posten van berichten
op Facebook.

11.

Communicatie
Stand van zaken rondom columns/persberichten en website

12.

Korte evaluatie van de vergadering, rondvraag en sluiting
Dhr. Scholten:
Wat betreft de plannen die de adviesraad had voor 2018 zijn hier een aantal van behandeld
in het afgelopen jaar zoals:
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o
o
o

Een substantiële bijdrage in het nieuwe beleidsplan Sociaal Domein
Meer aandacht voor een inclusieve samenleving en het VN-verdrag
Uitvoeringsplan Jeugd: op welke wijze gaat de gemeente het gastheerschap in de
regio vervullen
o Meer afstemming met dorpsraden
o Wordt de nieuwe omgevingswet een nieuw aandachtsgebied in het Sociaal Domein
o Integraal adviseren vanuit de drie domeinen (met nieuwe werkvormen)
Bij het plan “Beleidsregels WMO” is minder stilgestaan.












Dhr. Groeneveld: Prettig gezelschap. Het is nog wel even wennen aan de werkvormen.
Dhr. Riezebos: vraagt om deze week declaraties op te sturen om te kunnen verwerken.
Dhr. Hammenga: Wat is de staat van AVG binnen de gemeente? Mevr. Van Benthem geeft
aan dat de gemeente er heel hard aan werkt om alles op de rit te krijgen. Hiervoor is iemand
aangesteld.
Mevr. D.G. Van de Werkhorst: Ze heeft een bijeenkomst over personen met verward gedrag
bijgewoond. Deze bijeenkomst was erg leuk en ze ging weg met trots. Er liggen mooie
plannen, ambitieus en uitdagend. De persoon kan bij ons in de vergadering het verhaal
delen.
Dhr. Flipsen: Blikt terug op een fijne samenwerking en bedankt de leden. De
agendacommissie is een hele prettige werkvorm die hij van harte aanbeveelt.
Mevr. Den Ouden: Manier van vergaderen erg prettig. Ze wil zich graag verder verdiepen in
hoe de raad werkt.
Dhr. Post: Nieuwe leden van de raad beschrijven in de huis aan huis en de nieuwe
samenstelling wereldkundig maken.
Mevr. Van Benthem: Uit de dorpsgesprekken is het thema eenzaamheid naar boven
gekomen. In januari wordt dit verder opgepakt.
De vergadering van 29 januari begint om 18:00 in de Zeuven Heuvels.

Nr.
1

Datum
11-07-2017

Actie
Netwerkbezoeken met organisaties binnen het
sociaal domein plannen.
Mevr. D.G. van de Werfhorst neemt het initiatief om
een bezoek te brengen aan het sociaal team.

Actiehouder
Allen

2

25-09-2018

3

4

Termijn

6-11-2018

Dhr. Rouw lanceert opnieuw een campagne voor
nieuwe leden van de Adviesraad.

Dhr. Rouw

29 januari

11-12-2018

Dhr. Rouw schrijft een voorstel voor de
facebookberichten.

Dhr. Rouw

29 januari

Mevr. D.G.
van de
Werfhorst
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