Verslag vergadering van de Adviesraad Sociaal Domein Gemeente Oldebroek
Datum: 29-01-2019
Aanwezig:

Afwezig:
Gemeente:
Notulist:

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

1.

Opening
De vergadering opent met een etentje en het afscheid van dhr. Reint Scholten, dhr. Doeke
Post en dhr. Flipsen.

2.

Mededelingen (nieuws en ontwikkelingen uit de drie domeinen)
Dhr. Hammenga is bij het diaconaal platform geweest namens de adviesraad. Dit zijn allerlei
organisaties, kerken en ook zorgzaam Oldebroek. Daar is hij op de hoogte gesteld van een
verzoek in de vorm van een vergoeding. De gemeente heeft dit verzoek afgewezen. De vraag
is of het in een andere vorm kan dan in die van een subsidie. Kan de gemeente haar beleid
niet aanpassen zodat er een budget beschikbaar komt?
Mevr. v Benthem: De vraag is bekend. In zijn algemeenheid: De pot moet eerlijk
verdeeld worden. Er zijn subsidieregels waar op basis regels worden gemaakt. Als adviesraad
geven we de gemeente mee om naar dit beleid te kijken. Advies moet in dit geval gaan over
het beleid, niet over een individueel geval. Als adviesraad nemen we voor om de
beleidsregels door te nemen. Op basis hiervan besluiten we of er een ongevraagd advies
nodig is. Mevr. van Benthem stuurt informatie rondom het beleid van de subsidieregels door.
De komende vergadering komen we hierop terug.
Dhr. Everloo: Deze maand januari heeft hij samen met mevr. Van Dorp een bijeenkomst
jeugdhulp bijgewoond. Verschillende partijen vanuit de jeugdzorg waren hierbij betrokken.
Het verslag wordt door dhr. Everloo verstuurd naar dhr. Rouw. Hij stuurt deze door naar de
overige leden. 12 februari is er een tweede bijeenkomst. Hiervan zal het verslag op dezelfde
manier worden doorgestuurd. Vanuit de adviesraad is het een verrijking om met deze groep
samen te werken. Eventuele agendapunten uit deze verslagen worden toegevoegd aan de
agenda voor de volgende vergadering.
Over het bezoek aan het sociaal team: Mevr. D.G. van de Werfhorst heeft mailcontact gehad
over een bezoek. Er is een suggestie gedaan voor donderdag 4 april om 16.00. Als dit
bevestigd wordt zal Mevr. D.G. van de Werfhorst dit doorsturen.
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3.

Verslag Adviesraad Sociaal Domein + actielijst
Het verslag van 11 december 2018 is vastgesteld.

4.



Ter informatie
Er zijn geen informatiepunten binnen gekomen.



Adviesaanvraag.
Er zijn geen adviesaanvragen binnen gekomen



Terugkoppeling adviezen
Er zijn geen terugkoppelingen binnen gekomen.

5.

6.

7.

Jaarplanning gemeente 2019
Dhr. Hammenga maakt lijstje met interessante bijeenkomsten voor de volgende vergadering.
Deze wordt de volgende vergadering besproken

8.

Voortgang vacatures
Er hebben zich nog geen nieuwe kandidaten gemeld.

9.

Communicatie
Stand van zaken rondom columns/persberichten en website
De volgende vergadering starten we een kwartier eerder om foto’s te maken van de leden
van de Adviesraad.

Korte evaluatie van de vergadering, rondvraag en sluiting
Mevr. Van Benthem vertelt dat de snelkooksessie op 28-1 goed verlopen is. Dit was een vervolg op
de dorpsgesprekken. De Adviesraad is erg content met deze bijeenkomst.
Mevr. D. G. van de Werfhorst: volgende vergaderingen gaan we een aantal onderwerpen bespreken
en dieper behandelen. Onderwerpen zoals eenzaamheid en armoede. Dit moet gaan leiden tot meer
adviezen. We gaan voor een goed jaar met veel energie.
Actielijst op de volgende bladzijde.
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Nr.
1

Datum
11-07-2017

Actie
Netwerkbezoeken met organisaties binnen het
sociaal domein plannen.

Actiehouder
Allen

Termijn
5 maart

2

11-12-2018

Dhr. Rouw schrijft een voorstel voor social media.

Dhr. Rouw

5 maart

3

29-01-2019

Mevr. Van Benthem stuurt informatie door naar de
leden van de Adviesraad over het beleid rondom de
subsidieregels.

Mevr. Van
Benthem

5 maart

4

29-01-2019

Mevr. D.G. van de Werfhorst stuurt een bevestiging
over bezoek aan het sociaal team door.

Mevr. D.G.
van de
Werfhorst

5 maart

5

29-01-2019

Dhr. Hammenga stelt een lijstje van interessante
bijeenkomsten op n.a.v. de jaarplanning van de
gemeente.

Dhr.
Hammenga

5 maart

Portefeuilleverdeling
Jeugd: Dhr. P. Everloo, Mevr. K. A. Van Dorp
Arbeidsparticipatie:Mevr. G. van Dieren, Mevr. M. van de Werfhorst, Mevr. J. Van den
Berg
WMO: Dhr. J. Rikkers, Dhr. G. Riezebos, Dhr. J. Hammenga
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