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Inleiding 

Achtergronden van de Adviesraad sociaal domein 
Op grond van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de Jeugdwet en de (Arbeids)participatiewet 

betrekt het College van Burgemeester en Wethouders inwoners, cliënten of hun vertegenwoordigers bij 

de voorbereiding en uitvoering van genoemde wetten. Inwoners, cliënten of hun vertegenwoordigers 

kunnen invloed uitoefenen op het beleid, onder andere via de Adviesraad Sociaal Domein. Op welke 

wijze, staat beschreven in de Verordening burgerparticipatie Sociaal Domein gemeente Oldebroek 2015.  

De Adviesraad Sociaal Domein gemeente Oldebroek is een onafhankelijke adviesraad voor inspraak, advies en 
collectieve belangenbehartiging voor de doelgroepen van de WMO, de Jeugdwet en de Participatiewet 
(arbeidsparticipatie). Doel is om, vanuit een onafhankelijke positie, een optimale betrokkenheid te 
bewerkstelligen van inwoners bij het voorbereiden, vaststellen, uitvoeren en evalueren van het beleid. 
Uitgangspunten van de Adviesraad zijn: 

 Vroeg meedenken in het beleid; 

 Een brug vormen tussen burgers en gemeente; 

 Het accent ligt op integraal adviseren vanuit een pro-actieve en positief-kritische houding.  

Samenvatting activiteiten 
In 2017 heeft de Adviesraad opnieuw aandacht besteed aan het zorgvuldig opstellen van gevraagde en 

ongevraagde adviezen. Hiervoor hebben we een format ontwikkelt waarin de belangrijkste aspecten 

worden opgenomen conform de vier hoofddoelen: 

 Visie op inwoners van de gemeente 

 Uitgangspunten voor inwoners/cliënten van onze gemeente(n) 

 Uitgangspunten voor uitvoerende organisaties 

 Uitgangspunten met betrekking tot financiën 

 

In het najaar van 2017 hebben we deze opzet eveneens gedeeld met de Adviesraad van Elburg. Op deze 

manier werken we nauw met elkaar samen. In hoofdstuk 2 tot en met 4 treft u de uitwerkingen van de 

adviezen aan, zoals die door Adviesraad Sociaal Domein Oldebroek zijn uitgebracht. 

In het verslagjaar heeft de voorzitter van de Adviesraad geparticipeerd in het voorzittersoverleg van de 

Adviesraden op de Noord Veluwe. Ondanks het wegvallen van de RNV, hebben de voorzitters het belang 

van samenwerking ingezien en gaan zij op de ingeslagen weg verder. Ten aanzien van regionale adviezen 

is er een nauwe samenwerking en taakverdeling. In 2017 is nauw samengewerkt m.b.t. de inkoop en 

dienstverlening van Jeugd. 

 

 

 

Mei 2018 

Reint Scholten       Jos Flipsen 

Voorzitter Adviesraad Sociaal Domein    Vicevoorzitter Adviesraad Sociaal Domein  
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1. De werkwijze van de Adviesraad Sociaal Domein 
 

De Adviesraad is ingesteld om (met een representatieve vertegenwoordiging van) inwoners en 

belanghebbenden actief te laten deelnemen in de beleidsontwikkeling op het gebied van sociale en 

maatschappelijke ondersteuning. De Adviesraad is een klankbord voor zowel de inwoners van de 

gemeente Oldebroek als voor het college zelf. Hiermee wordt beleid afgestemd op behoeften en wensen 

van inwoners, betrokkenheid en draagvlak bij inwoners gecreëerd en kennis en ervaring van inwoners 

benut.  

1.1. Uitgangspunten en werkwijze  
Uitgangspunten bij de werkwijze van de Adviesraad zijn:  

  Vroeg meedenken in de ontwikkeling van het beleid 

  Een brug vormen tussen burgers en gemeente 

  Het accent leggen op integraal adviseren vanuit een pro-actieve en positief-kritische houding  

 

De Adviesraad vergadert minimaal zes keer per jaar plenair. De data van de vergaderingen worden waar 

mogelijk afgestemd op de data van de raadsvergaderingen. De vergaderingen van de Adviesraad zijn 

openbaar, tenzij een meerderheid van de leden anders heeft bepaald of het college daarom heeft 

gevraagd. Tot twee weken voor de vergaderdatum kunnen bij de agendacommissie agendapunten en 

stukken voor de vergadering worden ingediend. De agendacommissie draagt zorg voor het samenstellen 

van de agenda in samenspraak met de externe ondersteuning. De agenda en stukken wordt ten minste 

één week voor de vergadering aan de leden en de ambtelijke ondersteuning toegezonden.  

De Adviesraad werkt met gedeelde portefeuilles per wetgeving: WMO, Jeugd en (Arbeids)participatie. 

Per portefeuille is een eerstverantwoordelijke (‘trekker’, hierna te noemen: portefeuillehouder) 

aangewezen. Hij/zij is verantwoordelijk voor het tijdig uitbrengen van gevraagde en ongevraagde 

adviezen aan de gemeente. Informatie over de uitgebrachte adviezen wordt door de portefeuillehouder 

aangeleverd aan de externe ondersteuner zodat deze informatie op de website van de adviesraad wordt 

geplaatst. Voor vaste vervanging, indien nodig, zijn onderling afspraken gemaakt. De gemeente reikt de 

notities voorzien van de adviesvraag aan, deze worden door de ambtelijke secretaris verspreid onder de 

betreffende portefeuilles.  

De portefeuillehouder (of zijn/haar vervanger) bekijkt per advies wie van de leden het beste een advies 

kan voorbereiden en doet daartoe een verzoek. Hij/zij ziet erop toe dat het conceptadvies tijdig (doch 

uiterlijk 3 dagen vooraf aan de vergadering, waarop het advies geagendeerd staat) en correct wordt 

ingediend bij de Adviesraad.  

Na bespreking in een vergadering van de Adviesraad zorgt de portefeuillehouder ervoor dat het 

conceptadvies zo nodig wordt bijgesteld en tijdig als definitief advies wordt ingediend bij de gemeente. 

Het ambtelijk secretariaat archiveert de adviezen en de reacties van de gemeente op deze adviezen.  
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1.2. Taken  
De taken van de Adviesraad richten zich op de volgende aspecten: 

 De Adviesraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college met betrekking tot 

voorbereiding, vaststelling, uitvoering en evaluatie van het beleid Sociaal Domein.  

 De Adviesraad signaleert relevante ontwikkelingen en knelpunten binnen het Sociaal Domein.  

 De Adviesraad is niet bevoegd te adviseren naar aanleiding van individuele klachten, 

bezwaarschriften of andere zaken met betrekking tot een individuele cliënten, met uitzondering 

van de hierbij gehanteerde procedures en regelingen.  

 De Adviesraad brengt jaarlijks vóór 1 mei verslag aan het college uit van de activiteiten, 

bevindingen en kosten over het voorgaande jaar, waarbij in ieder geval wordt aangegeven:  

 het aantal uitgebrachte gevraagde en ongevraagde adviezen  

 op welke wijze en in welke frequentie de Adviesraad contact heeft gehad met inwoners,  

 cliënten en/of hun vertegenwoordigers;  

 op welke wijze eventuele klankbordgroepen betrokken zijn geweest bij de adviezen;  

 op welke wijze de financiële middelen zijn besteed.  

 

De Adviesraad Sociaal Domein houdt zich niet bezig met:  

 Individuele klachten  

 Bezwaarschriften  

 Andere zaken die een individueel karakter dragen  

 
1.3 Samenstelling 

 De Adviesraad is, voor zover redelijkerwijs mogelijk, zodanig samengesteld dat deze een 

afspiegeling vormt van inwoners, cliënten en/of hun vertegenwoordiger binnen de 

beleidsterreinen van het Sociaal Domein; 

 In de Adviesraad kunnen zowel inwoners, als cliënten en/of hun vertegenwoordigers zitting 

hebben; 

 Tenminste 75% van het maximaal aantal leden als vermeld in het vijfde lid dient woonachtig te 

zijn in de gemeente Oldebroek; 

 De overige leden moeten een aantoonbare binding hebben met de gemeente Oldebroek;  

 De Adviesraad bestaat uit maximaal 13 leden. 

Overzicht van de leden (status 31 december 2017):  

 

Naam Functie portefeuille 

Huidige leden     

de heer R.R. Scholten Voorzitter Onafhankelijk 

de heer J. Flipsen Vice-voorzitter Arbeidsparticipatie (1e) 

de heer P. Everloo Secretaris Jeugd (1e) 
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de heer G. Riezebos Penningmeester Wmo 

   

de heer J. Rikkers Lid Wmo  

de heer D. Post Lid Wmo (1e) 

de heer J. Hammenga Lid Wmo 

Mevrouw G. van Dieren Lid Arbeidsparticipatie 

Mevrouw M. van de Werfhorst Lid Arbeidsparticipatie 

Mevrouw J. van den Berg Lid Arbeidsparticipatie 

Mevrouw K. A. van Dorp Lid Jeugd 

Mevrouw D. van de Werfhorst Lid Jeugd 

 

Portefeuillehouder WMO: Dhr. D. Post 

Portefeuillehouder Jeugd: Dhr. P. Everloo 

Portefeuillehouder Participatie: Dhr. J. Flipsen  

 

In bijlage 1 is een rooster van aan- en aftreden opgenomen. 

 

De Adviesraad heeft in het verslagjaar 2017 met een agendacommissie gewerkt. Deze agendacommissie 

bestaat uit de voorzitter, vice-voorzitter, secretaris en externe ondersteuning. 

De agendacommissie bereidt de agenda voor met betrekking tot de reguliere vergaderingen. 
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2. Uitgebrachte adviezen in 2017 

 

In 2017 heeft de Adviesraad zeven gevraagde adviezen en één ongevraagd advies uitgebracht, waarvan 
er twee in samenwerking zijn opgezet met de overige gemeenten op de Noord Veluwe. In hoofdstuk 3 
worden deze adviezen inhoudelijke beschreven. Het betreft de volgende adviezen: 
 

 Consultatieronde eigen bijdrage (april 2017) 

 Verordening maatschappelijke ondersteuning (juli 2017) 

 Algemene voorziening (augustus 2017) 

 Ongevraagd Advies woonvoorzieningen ouderen (september 2017) 

 Regionaal advies Inkoop Jeugdhulp gemeenten Noord Veluwe (april 2017) 
 Adviesaanvraag verbindingsvoorstellen sociaal domein (juli 2017) 

 Beleidsplan VVE (Voor- en Vroegschoolse educatie) 2018/2021 (september 2017) 
 Uitvoeringsplan Jeugdhulp (6 gemeenten) (adviesaanvraag nog onderhanden) 

 
Per portefeuille worden de adviezen in hoofdstuk 3 toegelicht. De volledige adviezen vindt u op de 
website van de Adviesraad (www.Adviesraadoldebroek.nl/adviezen). 
  

http://www.adviesraadoldebroek.nl/adviezen
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3. Toelichting op de Adviezen van 2017 
De uitgebrachte adviezen worden in dit hoofdstuk op hoofdlijnen en per portefeuille kort toegelicht. 

3.1 WMO 
Binnen de portefeuille WMO zijn onderstaande adviezen uitgebracht: 

 Consultatieronde eigen bijdrage (april 2017) 

 Verordening maatschappelijke ondersteuning (juli 2017) 

 Algemene voorziening (augustus 2017) 

 Ongevraagd Advies woonvoorzieningen ouderen (september 2017). 

Consultatieronde eigen bijdrage (april 2017) 
De vraag was om mee te denken over de hoogte van de eigen bijdragen in de WMO. Kunnen door die 

eigen bijdragen mogelijk problemen ontstaan bij de hulpvrager?  

De Adviesraad heeft lang over deze vragen nagedacht en gediscussieerd nadat er over deze vraagstukken 

ook met de betrokken ambtenaren was gesproken. Duidelijk werd dat de uitgangspunten van de 

gemeente om zoveel mogelijk de kwetsbare burgers te sparen gedeeld werden door de Adviesraad. Dat 

neemt niet weg dat de concrete invulling hiervan toch zorgvuldig moet gebeuren. De Adviesraad wijst 

erop dat vooral de stapeling van eigen bijdragen bij kwetsbare gezinnen tot financiële problemen kan 

leiden. De politiek zou dat met de mogelijkheid van hun keuzevrijheid soepel moeten invullen. Om de 

gehandicapten de gelegenheid te geven om goed aan het maatschappelijk verkeer mee te doen pleit de 

Adviesraad ervoor dat eigen bijdragen bij de dagbesteding wordt afgeschaft. Ook parkeervergunningen 

voor invaliden moeten kunnen worden verkregen zonder een betaling. Ook hier moet het uitgangspunt 

zijn dat gehandicapten niet extra worden belast wanneer zij een vergunning moeten aanvragen om goed 

deel te kunnen nemen aan het verkeer. 

Verordening maatschappelijke ondersteuning (juli 2017) 
In dit advies gaat het om de aanpassing van de prijzen van de WMO-voorzieningen. De Adviesraad wijst 

erop dat er rekening dient te worden gehouden met de groep van de lagere inkomens. Het prijzenbeleid 

dient een onderdeel te zijn van het armoedebeleid van de gemeente. Nog steeds is er een groep burgers 

in onze gemeente die moet rondkomen van te weinig inkomen. Nog steeds is de voedselbank nodig in 

onze welvaartsstaat. Nu de economie aantrekt, zal er met uiterste zorg gekeken moeten worden hoe de 

mensen, die moeten rondkomen van een maandinkomen onder de armoedegrens, kunnen worden 

geholpen. De prijzen van de bijdragen voor de WMO-voorzieningen kunnen voor die groep naar een 

lager niveau worden gebracht. Wel zal er op moeten worden toegezien dat de PGB-regeling goed wordt 

uitgevoerd en er geen misbruik van wordt gemaakt.  

De Adviesraad wijst ook nog op de klachtenregeling bij de zorgaanbieders. Als mensen niet de juiste zorg 

krijgen moet er een mogelijkheid zijn om bij de zorgaanbieder een klacht neer te leggen, die serieus 

wordt behandeld. Dat geldt ook voor de keukentafelgesprekken. Ook daar moet een klacht over dat 

gesprek uiterst zorgvuldig worden behandeld. Dat vergt een toezending van het verslag naar de cliënt. 

De adviesraad vraagt om een evaluatie van de verordening na een jaar. 

Algemene voorziening Hulp bij het Huishouden. Schoon en leefbaar huis (augustus 2017) 
De adviesraad heeft een reactie gegeven op een nieuw beleid ten aanzien van het aanvragen voor hulp 

in het huishouden. Het gaat er om dat cliënten meer keuzevrijheid krijgen om hulp te vragen en om die 
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hulp zelf in te vullen. De Adviesraad was het eens met de uitkomsten van een onderzoek waarin gesteld 

werd dat voor een schoon en leefbaar huis de inzet van de hulp gedurende 2.5 uur per week voldoende 

is. Toch wijst de raad erop dat het ongenuanceerd doorvoeren en handhaven van die 2.5 uur niet 

wenselijk is. Immers, soms is er wel eens sprake van een wisselende noodzaak tot hulp door het jaar 

heen. Die 2.5 uur kan de ene periode te weinig zijn, terwijl het in een andere periode te veel is. De 

Adviesraad wijst erop dat er sprake moet zijn van een toetsbare indicatiestelling. De adviesraad spreekt 

zich in dit advies zich uit over het soepel hanteren van de eigen bijdrage bij huishoudelijke hulp als het 

gaat om lagere inkomensgroepen. 

Ongevraagd Advies woonvoorzieningen ouderen (september 2017) 
De transitie in de zorg is gebaseerd op het uitgangspunt dat ouderen langer zelfstandig kunnen blijven 

wonen. Dat vergt naast een beleid om de zorg zo goed mogelijk te verschaffen ook een beleid ten 

aanzien van de ouderenhuisvesting. De Adviesraad boog zich over de huisvesting van ouderen en kwam 

tot de conclusie dat in onze gemeente initiatieven zouden moeten worden ontplooid om een diversiteit 

aan woonvoorzieningen mogelijk te maken. Er zouden plannen moeten komen voor woonvormen met 

onderlinge hulpverlening. De adviesraad adviseert om de initiatieven vanuit de bevolking te steunen. Het 

woonbeleid moet gericht zijn op het voorkomen van eenzaamheid en op het mogelijk maken van 

zelfredzaamheid. Kangoeroewoningen kunnen een vorm zijn om dat te realiseren. De Adviesraad 

adviseert de gemeente een differentiatie van woningen te realiseren om zelfstandig wonen mogelijk te 

maken. 

3.2. (Arbeids)participatie 
Binnen de portefeuille Arbeidsparticipatie zijn geen adviezen uitgebracht. Vanuit de gemeentelijk 

organisatie zijn geen onderwerpen of adviezen aangereikt. De portefeuille Arbeidsparticipatie heeft geen 

ongevraagd advies aangereikt, maar is wel actief betrokken geweest bij het opstellen en formuleren van 

diverse adviezen, die belangrijke raakvlakken hebben met deze portefeuille. Het gaat hierbij om de 

volgende adviezen. 

 Verbindingsvoorstellen Sociaal Domein (integraal), 15 juli 2017  

o (verantwoord in algemene zin door de voorzitter) 

 VVE Beleid (Jeugd), 19 oktober 2017  

o (verantwoord binnen portefeuille Jeugd) 

Beide adviezen zullen verder worden toegelicht bij het onderdeel algemeen en binnen de portefeuille 

van jeugd. 

3.3. Jeugdwet 
Binnen de portefeuille Jeugd zijn onderstaande adviezen uitgebracht: 

 Regionaal advies Inkoop Jeugdhulp gemeenten Noord Veluwe (april 2017) 

 Adviesaanvraag verbindingsvoorstellen sociaal domein (juli 2017) 

 Beleidsplan VVE (Voor- en Vroegschoolse educatie) 2018/2021 (september 2017) 

 Uitvoeringsplan Jeugdhulp (6 gemeenten) (adviesaanvraag nog onderhanden) 
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Regionaal advies Inkoop Jeugdhulp gemeenten Noord Veluwe (April 2017) 
De gemeenten Harderwijk, Ermelo, Elburg, Putten, Nunspeet en Oldebroek hebben een gezamenlijk 

advies geformuleerd op de Inkoopvisie Jeugdhulp. De inkoopvisie is een duidelijke visie met goede 

uitgangspunten, die door alle adviesraden wordt onderschreven.  

Als adviesraad hebben we hier positief op gereageerd met de volgende aanbeveling: 

De intenties conform de visie zijn goed, echter, op welke wijze de uitvoering tot stand gaat komen wordt 

in deze notitie nog niet duidelijke en concreet. Wij zien graag een meer concrete uitwerking hoe we dit 

tot stand gaan brengen.  

Adviesaanvraag verbindingsvoorstellen sociaal domein (Juli 2017) 
In 2016 heeft de tussenevaluatie sociaal domein plaatsgevonden en zijn een aantal knelpunten en 

oplossingsrichtingen benoemd voor het sociaal domein in de gemeente Oldebroek. De centrale 

oplossingsrichtingen waren: 

1. Investeren in de toegang waarmee de instroom in (dure) zorg verminderd kan worden; 
2. Investeren in maatschappelijke participatie en preventie.  

 

Als adviesraad hebben we op een deel een advies gegeven. Op de overige onderdelen konden we geen 

advies geven, vanwege het ontbreken van de samenhang. De voornaamste reden was dat de Adviesraad 

in de verschillende voorstellen de resultaten voor de samenleving mist en het belang voor de inwoners 

van gemeente Oldebroek. Het voorstel zoals dit nu aan de Adviesraad gepresenteerd wordt lijkt een 

budgettaire maatregel en daarover geeft de Adviesraad geen advies. Gedeeltelijk advies (jeugd) op de 

punten 18- / 18+  en de verbinding tussen de schakels CJG -jeugdhulp-onderwijs. Het volledige advies is 

uiteindelijk weer ingetrokken door de gemeente en komt op onderdelen nog terug in een andere vorm 

en adviesaanvraag. 

Beleidsplan VVE (Voor- en Vroegschoolse educatie) 2018/2021 (September 2017) 
Het beleid van de gemeente is gericht op het voorkomen, vroegtijdig signaleren en aanpakken van 
ontwikkelingsachterstanden, zodat alle Oldebroekse kinderen kansen krijgen zich optimaal te ontwikkelen. Dit 
plan is geactualiseerd naar de periode 2018-2021. 
 

Als adviesraad hebben we hier positief op gereageerd met de volgende aanbevelingen: 

1. Toeleiding en bereik 

Het is van belang dat alle kinderen bereikt kunnen worden waarbij de vraag gesteld kan worden 

of alle kinderen wel op het consultatiebureau/CJG komen. Indien er geen 100% dekkingsgraad is 

moeten we er voor zorgen dat deze kinderen alsnog bereikt worden. 

2. Ouderbetrokkenheid 

De Adviesraad is van mening dat deze maatregelen meer actiegericht kunnen worden ingezet. 

Nu is het te vrijblijvend. De Adviesraad heeft gemeente beproefde methoden aangereikt die 

landelijk worden gebruikt. 
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3. Eén gezin, één plan, één regisseur  

Het VVE deel zal altijd bekeken moeten worden met de integrale bril (het probleem achter het 

probleem) en ook zo aansluiting moeten hebben met andere zorggebieden. 

Uitvoeringsplan Jeugdhulp (6 gemeenten) (adviesaanvraag nog onderhanden) 
Het uitvoeringsplan is een complex geheel en richt zich op diverse zaken binnen de jeugdhulpverlening. 

Deze verschillende taken zijn helder omschreven en de route is helder geformuleerd. In het algemeen 

kun je zeggen dat er vooral richting gegeven wordt aan de kaders en vooral te denken aan hoe de zorg 

qua intensiteit kan worden verminderd, zodat ook de kosten verminderen, omdat de zorg meer in regie 

komt van het gezin. De adviesraden willen op het plan beter en concreter beschreven hebben op welke 

wijze de uitvoering tot stand gaat komen.  

Op dit moment zijn alle adviezen van de 6 gemeenten gebundeld en zitten we in het proces van 

beoordeling door de gemeenten. Wordt vervolgd in 2018. 

4. Contacten met achterban 
In dit hoofdstuk van het jaarverslag is te lezen welke contacten de Adviesraad met de achterban heeft 

gehouden. Op hoofdlijnen betreft dit vrijwilligers en mantelzorgorganisaties, evenals de kerken, het 

sociaal team en het diaconaal platform.  

4.1. Werkbezoeken 
Op 8 maart 2017 hebben Reint Scholten en Jos Flipsen een ambtelijk overleg gecombineerd met een 

werkbezoek aan het Sociaal Team. Het team was toen net verhuisd naar het dorpshuis. Tijdens dat 

bezoek hebben zij een aantal vragen gesteld, waarover zij met elkaar in gesprek zijn gegaan. De thema’s 

richten zich destijds op de routing van de vraag, deskundigheid van medewerkers, inzet van vrijwilligers 

en de verhuizing naar het dorpshuis. Tevens hebben zij stilgestaan bij de samenwerking met het CJG en 

de initiatieven van het project ‘ Krachtstroom’. Op 6 november is er opnieuw een bezoek gebracht aan 

het Sociaal Team en is de voortgang van bovengenoemde zaken opnieuw aan de orde geweest, inclusief 

de inzet van vrijwilligers. Hoewel er nog genoeg te doen is, ziet de Adviesraad dat het Sociaal Team 

steeds meer een plaats krijgt in de samenleving. 

4.2. Overige contacten met de achterban 
De portefeuille Jeugd en WMO hebben hun contacten in het verslagjaar onderhouden met de doelgroep 

en verschillende overlegorganen. Met name de portefeuille WMO onderhoud goede en regelmatige 

contacten met het diaconaal platform en de organisaties die belast zijn met de Ouderenzorg. Met deze 

contacten verzamelen zij relevante informatie, die ook meegenomen wordt in de diverse adviezen. 

4.2.1. Participatie 
De portefeuille heeft in het verslagjaar geen adviezen uitgebracht, maar is wel actief geweest met de 

achterban. De portefeuille heeft o.a. deelgenomen aan een ambtelijk overleg op 26 juni, waar de 

verschillende onderwerpen aan de orde zijn geweest, enkele willen we hier noemen: 

1. Plaatsing van personen uit doelgroep register  (aantal) en hoeveel zitten er in het register van 

Oldebroek  
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 Op dit moment zijn er 36 inwoners van Oldebroek opgenomen in het 

doelgroepenregister. Hiervan zijn er 8 momenteel geplaatst bij een werkgever.  

2. Hoeveel zijn er bij de gemeente geplaatst  

 Er is door de gemeente Oldebroek de eerste baan gecreëerd voor iemand uit de 

doelgroep. De betreffende persoon is in mei begonnen bij de gemeente Oldebroek. 

3. Welke definitie wordt door de gemeente gehanteerd omtrent verdringing  

 In de Beleidsregel re-integratie artikel 2 staat dat er sprake is van verdringing op de 

arbeidsmarkt als voor de werkzaamheden binnen het afgelopen jaar nog werd betaald, 

of als de organisatie waarbij de werkzaamheden worden uitgevoerd, een vacature heeft 

openstaan voor dezelfde of bijna dezelfde werkzaamheden. 

4. Zijn er al voorbereidingen voor het markt bewerkingsplan 2018 en in welk stadium is dat 

 Het markt bewerkingsplan wordt opgesteld door het regionaal werkbedrijf. Hierin wordt 

samengewerkt tussen ondernemers, onderwijs en overheid. Op dit moment is het 

werkbedrijf bezig met het opstellen van een evaluatie. Daarna zal een 

marktbewerkingsplan 2018 worden opgesteld.  

5. Oldebroek is in 2017 verplicht 3 beschutte werkplekken in te vullen, wat is hiervan al 

gerealiseerd/wat is de planning  

 Oldebroek heeft een taakstelling gekregen van 3 plekken. In principe is de gemeente niet 

verplicht deze in te vullen. Alleen als zich inwoners melden met een indicatie, dan moet 

de gemeente hiervoor een plek bieden tot maximaal 3 plekken van 31uur. Op dit 

moment heeft zich 1 inwoner gemeld met een indicatie beschut werk. Hij doorloopt op 

dit moment een module screening arbeidsmogelijkheden bij de Inclusief Groep. 

6. De cliëntenraad van de WSW bestaat niet meer, vertegenwoordiging valt nu ook onder de 

werking van de adviesraad, hoe kunnen we hieraan vorm geven? 

 Voorstel is om met de andere adviesraden uit de regio het gesprek aan te gaan met de 

OR van de IG, om zo gezamenlijk te bekijken op welke wijze de WSW’ers het beste door 

de adviesraad vertegenwoordigd kunnen worden. 

7. In hoeverre wordt er in burgers geïnvesteerd om te kunnen doorgroeien naar (betaald) werk. In 

praktijk lijkt 1+1 twee te zijn maar baan+burger is in praktijk niet meteen een match. Om een 

goede werknemer te zijn, zijn werknemersvaardigheden nodig. 

 Werkcoaches van zowel het sociaal team als de SW-bedrijven hebben een palet aan 

instrumenten die kunnen worden ingezet om de slagingskans op een goede match te 

vergroten. Bekende voorbeelden zijn: een proefplaatsing, het verstrekken van een no-

risk-polis, begeleiding door een Jobcoach en het verstrekken van een 

loonkostensubsidie.  Dit is ook een van de thema’s in het regionaal werkbedrijf: 

aansluiting onderwijs/arbeidsmarkt, transparantie van werkzoekenden en vacatures (is 

er een mismatch waarop we moeten anticiperen). 

8. In hoeverre investeert de gemeente in het aanleren van vaardigheden zoals rij en theorie lessen, 

(dit wordt in andere gemeenten gedaan om de kansen te vergroten van jongeren) of het 

financieren van aanvullende cursussen zoals VCA opleiding, kettingzaag cursussen, heftruck 

certificaat ect (ook bij jongeren waarbij "geen onderwijs gelijk is")  

 De gemeente bekostigd geen rijlessen of theorieles. Wel kan er scholing worden 

aangeboden mits:  
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a. Het gaat de capaciteiten van de te scholen persoon niet te boven; en 

b. Het vergroot de kansen op de arbeidsmarkt; of 

c. Het leidt tot duurzaam werk. 

Evaluatie sociaal domein, medio 2016. Hierin is opgenomen dat bij de verbeterpunten het vertrekpunt 
bij de werkzoekende ligt en de mogelijkheden en kansen die er zijn. Is er al iets te vertellen over de 
resultaten die daarmee zijn bereikt en/of een gewijzigde methodische aanpak? 

 Op dit moment lopen er twee projecten: ‘Aan de slag’  voor jongeren en ‘Statushouders 
doen mee’. Bij deze projecten zijn de werkzoekenden het vertrekpunt en wordt er 
bekeken welke kansen en mogelijkheden er zijn.  

 
Daarnaast is deelgenomen aan enkel bijeenkomsten in RNV verband. Dit betreft algemene onderwerpen 
binnen de uitvoering participatie. Immers de gemeente Oldebroek ia aangesloten bij het werkbedrijf 
Zwolle. De overige RNV gemeenten bij het werkbedrijf Apeldoorn. 
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5. Financiën 
 
De leden van de Adviesraad zijn als vrijwilliger verbonden aan deze Adviesraad en ontvangen vanaf 2016 een 
onkostenvergoeding. De onkostenvergoeding wordt verstrekt op basis van aanwezigheid en de verschillende 
functies die worden uitgevoerd. Er wordt onderscheid gemaakt in de functies van voorzitter, 
portefeuillehouder en algemeen lid.  
 
Voor de secretariële ondersteuning worden er eveneens kosten gemaakt, vanwege de externe inzet die 
hiervoor nodig is. De totale kosten worden verantwoord in onderstaand overzicht. 
 

Uitgaven Adviesraad Sociaal Domein 2017  Bedrag in euro’s 

    

Bijeenkomst Coelenhage 588,12 

Kosten website  377,00  

Secretariële ondersteuning  5.988,88  

Presentiegelden  4.550,00  

Onkostenvergoeding  330,41  

Huur De Brinkhof  152,90  

Kosten Jaarverslag  137,00  

Flyers ed. Info Avond 13-11  194,50  

    

Totaal  12.318,81  
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6. Vooruitblik 
 
In dit hoofdstuk van het jaarverslag treft u de ambities voor 2018 aan. De initiatieven voor 2018 zien er als 
volgt uit. 
 

 Evaluatie beleidsplan Sociaal Domein 2017 
 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 Kunnen we een klankbordgroep Jeugd samenstellen? 
 Beleidsregels WMO 

o Welke mogelijkheden zijn er in de mantelzorg (‘zorgval’) 
 Meer afstemming met dorpsraden 
 Wordt de nieuwe omgevingswet een nieuw aandachtsgebied in het Sociaal Domein 
 Integraal adviseren vanuit de drie domeinen (met nieuwe werkvormen) 

o In SNV en/of NEO verband 

 
 

Tot slot 

Net als in het verslagjaar 2017 zal de Adviesraad zich in 2018 wederom inzetten om de achterban zo 

goed mogelijk te vertegenwoordigen. Naast de gevraagde adviezen zal de Adviesraad ook op eigen 

initiatief adviezen aanreiken op het gevoerde beleid van de gemeente.  
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Bijlagen 
 
Bijlage 1: Rooster van aan- en aftreden (status 31 december 2017). 
 

Naam rooster Functie portefeuille 

    
Huidige leden       

de heer J. Flipsen 01-01-19 Vice-voorzitter Arbeidsparticipatie (1e) 

de heer G. Riezebos 01-01-20 Penningmeester Wmo 

de heer R.R. Scholten 01-01-19 Voorzitter Jeugd (tijdelijk) 

de heer P. Everloo 01-01-20 Secretaris Jeugd (1e) 

        

de heer J. Rikkers 01-01-22 Lid Wmo  

de heer D. Post 01-01-19 Lid Wmo (1e) 

de heer J. Hammenga 01-01-22 Lid Wmo 

Mevrouw G. van Dieren 01-08-21 Lid Arbeidsparticipatie 

Mevouw M. van de Werfhorst 01-10-21 Lid Arbeidsparticipatie 

Mevrouw J. van den Berg  01-01-22 Lid Arbeidsparticipatie 

Mevrouw K. A. van Dorp 01-01-22 Lid Jeugd 

Mevrouw D. van de Werfhorst  01-01-22 Lid Jeugd 

       

 
 


