Verslag vergadering van de Adviesraad Sociaal Domein Gemeente Oldebroek
Datum:
06 november2018
Aanwezig:

Afwezig:
Gemeente:
Notulist:

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

1.

Opening
Wim Groeneveld stelt zichzelf voor. Hij woont de vergadering bij om kennis te maken met de
adviesraad. Hij excuseert zich voor het feit dat hij de vorige vergadering er niet was.

2.

Mededelingen (nieuws en ontwikkelingen uit de drie domeinen)
Terugkoppeling bijeenkomst 11 oktober jl. (interventies vanuit het sociaal Domein) welke
was bezocht door dhr. Hammenga.
Dhr. Rouw ontvangt het verslag van dhr. Van Noorloos van deze bijeenkomst en hij stuurt
deze door naar de leden van de adviesraad. Dit is een type activiteit waar we als adviesraad
wellicht vaker aan kunnen deelnemen. Als Adviesraad kunnen we de jaarplanning van de
gemeente inzien en gebruiken om te bepalen waar we als Adviesraad onszelf willen
vertegenwoordigen.







De wethouder sprak in deze bijeenkomst over de financiën ten aanzien van de uitvoering van
de Jeugdwet. De gemeente heeft weinig inzicht in de financiën door vertragingen van
ingediende declaraties. Tijdens de vergadering legt dhr. Van Noorloos namens de gemeente
uit: Een van de oorzaken hiervan ligt in het DBC (diagnose behandel combinatie)-systeem dat
sinds 1 januari 2018 is ingevoerd. De oorspronkelijk DBC-werkwijze is komen te vervallen.
Veel organisaties hebben hun systeem daardoor nog niet op orde waardoor ze niet of minder
goed kunnen factureren. Hierdoor ontstaat er veel vertraging ten aanzien van de betalingen.
Problemen rondom het vervallen van de DBC-systematiek spelen landelijk. Andere oorzaken
zijn o.a. de overgang van de RNV als samenwerkingsverband naar de partner Meerzicht en als
tweede het stoppen met het gebruik van het programma Initiate.
Er is een NEO-bijeenkomst voor de adviesraden in voorbereiding m.b.t. mensen met verward
gedrag (dit wordt gepland tussen 19 – 28 november a.s.)
De definitieve data moet nog worden vastgesteld. Deze bijeenkomst gaat over de stand van
zaken van de beleidsstukken. Hierbij worden de deelnemers meegenomen in naar de
volgende fase van de stukken.
Op dinsdag 30 oktober jl. was er een voorzittersoverleg van de SNV. Hierin is de functie en de
positie van de adviesraden voor nu en in de toekomst besproken. Als voorzitters is
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afgesproken om bij elkaar te blijven komen en de krachten als Adviesraden op de NoordVeluwe te bundelen. Het voornaamste doel is om met elkaar te blijven kijken hoe
adviesaanvragen samen verwerkt kunnen worden en onderlinge ervaringen met elkaar uit te
wisselen. Vanaf 1 januari 2019 zal Diana dit overnemen.
3.

Verslag Adviesraad Sociaal Domein + actielijst
De opmerkingen worden verwerkt in de conceptversie. Over de 2e ring is afgesproken dat
ieder lid van de Adviesraad in de volgende vergadering van 11 december, iemand aandraagt
(hoeft niet fysiek) die in deze ring gaat plaatsnemen.

4.

Ter informatie
Aankondiging Advies over Startnotitie inkoop hulpmiddelen WMO
Dit punt werd gecombineerd met agendapunt 5.



5.



6.



7.

Adviesaanvraag.
Startnotitie inkoop hulpmiddelen WMO (adviesaanvraag in SNV verband)
De adviesaanvraag volgt op 9 november. Dhr. Scholten coördineert dit namens de WMO in
regionaal (SNV) verband. Dhr. Scholten stuurt de aanvraag via de mail naar de
portefeuillehouder van WMO dhr. Post. Als portefeuillehouder kanaliseert dhr. Post de input
van de overige leden. Deze input wordt gebundeld en verstuurt voor 22 november richting
dhr. Scholten. Waar nodig komt de portefeuille WMO bij elkaar om het advies door te
spreken. Dhr. Scholten schuift hier eventueel bij aan. Voor 1 december moet het definitieve
advies in regio verband klaar zijn.
Terugkoppeling adviezen
Er zijn geen terugkoppelingen. Het advies en de terugkoppeling op het nieuwe beleidsplan
sociaal domein wordt nog nagestuurd.
Invulling van portefeuilles vanaf 1 januari 2019
 Op welke wijze kunnen we de portefeuilles/kartrekkers verdelen
 Integraal adviseren (niet per domein, ontschotten)
 Open dialoog (werkvorm)
Tijdens vorige vergaderingen is vaker gesproken over hoe de zorg aan het ontschotten is.
Kunnen we als raad minder vasthouden aan de portefeuilles maar handelen vanuit een
pragmatisch perspectief? De wens leeft om wel vast te houden aan de drie domeinen maar
om flexibel te bepalen welke leden waar mee werken aan een advies. Inhoudelijk kunnen
adviezen zo versterkt en geëvalueerd worden. We willen als raad een overstijgend gevoel
houden zodat er geen verzuiling optreed. Sommige vraagstukken zijn domein overstijgend
waarbij het de vraag is wie het advies gaat schrijven. Per advies bepalen we dan een
kartrekker welke wordt geholpen door enkele leden die affiniteit hebben met het onderwerp
en tijd hebben om het advies te schrijven.
Verschillende werkvormen zoals we het afgelopen jaar geprobeerd hebben levert veel winst
op. Het verrijkt enorm. Deze werkvormen zorgen voor extra input voor adviezen en ook voor
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meerdere adviezen. In het nieuwe jaar kan hier meer accent op gelegd worden. Dit wordt
door ieder lid van de adviesraad onderstreept. In 2019 zullen we deze werkwijze
continueren.
8.

Uitvoeringsplan Jeugd (zie ook de PowerPointpresentatie)
Vanuit de portefeuille Jeugd is dit voorbereid met dhr. van Noorloos. Tijdens de vergadering
is dit verder toegelicht via een interactieve werkvorm en een presentatie. Tijdens de
presentatie noemt dhr. Everloo het doel en de uitgangspunten van het uitvoeringsplan. Een
dilemma van veel gemeenten is een begrotingsoverschrijding op de post jeugd. Hierdoor is er
minder geld beschikbaar voor andere taken en zijn er tieners die dringend hulp nodig hebben
maar deze niet krijgen.
In het uitvoeringsplan staan 40 verbeterpunten. Hiervoor is een nieuwe structuur gemaakt.
In de nagezonden PowerPointpresentatie is de concrete invulling voor dit model verder
beschreven. Het besluitvormingstraject begint bij een Kernteam jeugd. Deze werken samen
met multidisciplinaire werkgroepen, bestaande uit gemeenteambtenaren en externe
leden(duidelijke doelstellingen, zie uitvoeringsplan). Deze werkgroepen gaan de jeugdhulp
verbeteren. Hier kan een lid van de adviesraad aan deelnemen evt. op afstand. Dit zorgt
ervoor dat we als adviesraad meer impact op het beleid kunnen uitoefenen. Hierdoor wordt
de ruimte voor het geven van advies op het beleid groter. Aan het eind van de presentaties
werd aan de Adviesraad drie vragen voorgelegd. Aan de hand van een interactieve werkvorm
is onderstaande opbrengst tot stand gekomen.

9.

Wat is het grootste
probleem met de jeugd uit
de gemeente Oldebroek?

Verschilt dit per kern van
onze gemeente? Hoe zou
dat komen?

Als jij de baas zou zijn van de
gemeente; wat zou jij al
eerste doen?

Verborgen homoseksualiteit,
Taboe op religie,
Emancipatie,
Drugs/alcohol,
Waar is het plan?
Dichtbij perspectief,
Deskundigheid moet eerder
invliegen

Ja, dit komt door verschillen
in grote van kernen,
opvoeding, religie en hoe
jeugd is opgevoed.

Meer inzetten op participatie
2.0 = VN verdrag,
Cultuur beïnvloeding,
Meer kinderen in regie,
Armoede bestrijden in
samenwerking met bedrijven
in de gemeente

Stand van zaken rondom participatiewet (zie ook de nagezonden PowerPointpresentatie)
Op welke wijze geeft de gemeente Oldebroek hier uitvoering aan? Wat zijn de laatste
ontwikkelingen? Tijdens de vergadering werd dit gepresenteerd/toegelicht.
Mevr. La Roi geeft een presentatie over de participatiewet. Ze begint met trends en
ontwikkelingen rondom het bijstandsvolume. Op dit moment zitten 311 mensen in de
bijstand en 87 mensen vallen onder de WSW (wet sociale werkvoorziening). Hoe kunnen we
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als gemeente mensen weer aan het werk helpen? De basis ligt in de participatiewet. De
gemeente maakt hierbij gebruik van de participatieladder.
Een extra maatregel van de gemeente is: extra’s bij een laag inkomen toegankelijker maken
door de (digitale) formulieren toegankelijker te maken. Ook is er een folder gemaakt en is er
een banner geplaatst op de website. Een andere maatregel van de gemeente is het
verbeteren van de basisvaardigheden van inwoners. Hiervoor is het Taalpunt opgezet. Een
centraal punt voor hulp en ondersteuning voor basisvaardigheden. Ook zijn taalopleidingen
via het ROC beschikbaar en kunnen mensen terecht bij de bibliotheek.
Duidelijk werd dat participatie veel meer is dan de bijstand alleen. Het gaat onder andere ook
over armoedebestrijding en de inclusieve samenleving. Wat is nu de rol van de adviesraad?
Daar willen we als adviesraad in de toekomst graag op terug komen. Er zijn veel
onderwerpen binnen dit thema waar we ons als raad over kunnen buigen. Dit is een
uitnodiging aan de gemeente om vooral een beroep te doen op de adviesraad.
Overige opmerkingen waren dat de samenwerking met het UWV versterkt kan worden, dat
de vrijwilligers die zich inzetten voor inwoners op deze participatieladder onmisbaar zijn, dat
het lastig blijft om te bepalen hoe groot de groep inwoners is die in aanmerking komen voor
hulp en tot slot geeft de adviesraad de gemeente complimenten voor de website.
Tot slot gaf mevr. La Roi aan dat er een nieuwe samenwerking met Zilveren Kruis is ontstaan
over de gemeente zorgkostenpolis, waar ze enorm positief over is.
10.

Publieksversie jaarverslag
Deze publieksversie is met het jaarverslag aangeboden aan de wethouder. Is deze versie
voldoende om in de toekomst te delen met inwoners van onze gemeente? De leden vinden
dit een goede publieksversie. In de volgende editie wordt er meer beeldmateriaal verlangd.

11.

Kunnen we in het huidige adviesformat alle aspecten van het VN-Verdrag verwerken
Dit punt is vanwege tijdsgebrek komen te vervallen en wordt doorgeschoven naar de
volgende vergadering.

12.

Voortgang vacatures
Er hebben zich nog geen nieuwe kandidaten gemeld. De campagne wordt opnieuw gestart
door dhr. Rouw.

13.

Vergaderschema 2019
Dhr. Rouw heeft een voorstel gemaakt voor de het vergaderschema van 2019. De tweede
vergadering van 19 februari wordt naar achteren verplaatst. De rest van de data zijn
vastgesteld. Op 29 januari 2019 plannen we het jaarlijkse etentje en nemen we afscheid van
de aftredende leden. Dhr. Rouw stuurt de nieuwe en definitieve versie naar de leden van de
adviesraad.
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14.

Communicatie
Stand van zaken rondom columns/persberichten en website
- Formulier over toestemming (AVG)
Dhr. Rouw vertelt iets over de verschillende grondslagen binnen de AVG waarop een
organisatie zich mag beroepen om gegevens van personen mag bewaren. De volgende
grondslag verleent de Adviesraad toestemming om dit te doen: De gegevensverwerking is
noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of uitoefening van
openbaar gezag. Met die afspraak voldoen wij dan aan de AVG norm.

15.

Korte evaluatie van de vergadering, rondvraag en sluiting
Er zijn geen vragen gesteld binnen de rondvraag.
Actielijst:

Nr.
1

Datum
8-11-2016

Actie
Per portefeuille nagaan bij elke instanties of
particuliere initiatieven de achterban kan worden
geraadpleegd.

Actiehouder
Allen

2

11-07-2017

Allen

3

05-09-2017

Netwerkbezoeken met organisaties binnen het
sociaal domein plannen.
Eigen netwerk benaderen voor een eventuele
tweede ring / achterbanraadpleging. Deze worden
op 11 december geïntroduceerd.

4

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

5

6-11-2018

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

Dhr. Rouw

Allen

Termijn

11
december

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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