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Verslag vergadering van de Adviesraad Sociaal Domein Gemeente Oldebroek 

Datum: 09-04-2019 

 

Aanwezig: mevr. Diana van de Werfhorst (voorzitter), dhr. Joop Rikkers (vicevoorzitter),  

dhr. Gerrit Riezebos (penningmeester), mevr. Gea van Dieren, dhr. Jan Hammenga, 

mevr. Janneke van den Berg, mevr. Karen Anne van Dorp, mevr. Margrietha van der 

Werfhorst 

Afwezig: dhr. Peter Everloo (secretaris) 

Gemeente: mevr. Magda van Benthem, mevr. Dorina Wering, mevr. Nicole Schrijver  

Notulist: dhr. Matthijs Rouw 

 

1. Opening 

 

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

Nieuws vanuit de gemeente via mevr. Van Benthem: 

1. De benoeming van Wim Groeneveld is in gang gezet. Dit wordt met terugwerkende 

kracht vanaf 1 januari in orde gemaakt.  

2. De gemeente kampt met een begrotingstekort binnen het sociaal domein. De tekorten 

zijn groter dan we vermoedden. Het is een landelijk probleem maar we zullen het als 

gemeente zelf voor Oldebroek moet oplossen.  We zijn kritisch aan het kijken waar het 

geld naar toe gaat, waar we grip op hebben en waar niet. Het tekort geldt voor meerdere 

begrotingsjaren. Voornamelijk de jeugdhulp drukt op de begroting. We zijn bezig met 

kwartaalrapportage van kwartaal 4 en zodra deze door het college is vastgesteld zal deze 

met de Adviesraad gedeeld worden.  

Wat is de rol van de Adviesraad: Geen inhoudelijke vraagstukken vanuit de gemeente. 

Het is goed om te weten dat het juist op het sociale domein drukt. Heeft dit invloed op 

het sociaal beleidsplan? Daar zullen keuzes in gemaakt moeten worden, het uitgangspunt 

is om alles volgens plan uit te voeren. Als er in de toekomst consequenties aan zitten kan 

de Adviesraad eventueel een adviserende rol innemen over welke keuzes gemaakt 

kunnen worden.  

 

3. Verslag Adviesraad Sociaal Domein + actielijst      

De voorgestelde wijzigingen worden doorgevoerd.  

 

4. Ter informatie 

Er zijn geen stukken ter informatie 

      

5.  Adviesaanvraag. 

Er zijn geen adviesaanvragen 
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6. Terugkoppeling adviezen  

Er zijn geen terugkoppelingen. 

 
7. Bijeenkomsten 

 Terugblik bijeenkomst beschermd wonen 26 maart 2019    

Dhr. Rikkers is bij de bijeenkomst geweest. Een klein verslag hiervan is verstuurd naar de 

leden van de Adviesraad. Het was goed om te zien dat er vijf vertegenwoordigers waren van 

verschillende adviesraden. Daarnaast waren er ook cliënten uit de doelgroep. Vraag vanuit 

de Adviesraad aan de gemeente: Hoe worden de mensen opgevangen in de gemeente die 

last hebben gehad van het faillissement van de WZCO?    

Het gaat voornamelijk om de indicatie beschermd wonen. Er wordt door de gemeente met 

verschillende partijen binnen en buiten de gemeente gekeken naar oplossingen voor cliënten 

die nu geen zorg/begeleiding dreigen te ontvangen. De verschillende zorgpartners kan het 

merendeel van de cliënten opvangen. Wel voorziet de gemeente complexe situaties op het 

gebied van wonen. Dit Wat betreft de woningen wordt het een spannende periode. Te veel 

mensen wonen veel te duur, huurkosten worden betaald uit zorggelden.  Wonen en zorg 

dienen losgekoppeld te worden. De oplossing moet nog worden gevonden. Vanuit de 

gemeente Oldebroek staat het sociaal team paraat mocht dit nodig zijn om gesprekken te 

voeren en de gemeente Harderwijk, die de regie voert, te ondersteunen.  

 Inspiratiebijeenkomst 

Dhr. Rikkers benoemt de inspiratiebijeenkomst van 6 mei in NEO verband. Dhr. Rouw heeft 

hiervoor een uitnodiging rondgestuurd naar de leden van de Adviesraad.  

 Bijeenkomst Sociaal Team 

Verschillende leden van de Adviesraad zijn bij de bijeenkomst van het Sociaal team aanwezig 

geweest.  Aan de hand van een casus lieten ze zien hoe ze werken en wat ze doen. Dit was 

erg duidelijk en gaf veel inzicht. We zijn als adviesraad onder de indruk van wat ze 

presenteerden. Ze zijn goed bezig, weten elkaar goed te vinden. Erg betrokken. De teams 

groeien naar elkaar toe en ontwikkelen zich. Aandachtspunt was dat hun huidige huisvesting 

te klein is. Daar wordt op MT niveau word er aan gewerkt binnen het platform. Kunnen wij 

als adviesraad iets? De Adviesraad concludeert: Nee. Het probleem is echter wel bekend is 

binnen de gemeente. 

 Trainingen vanuit de koepel, zie bijlage Karen Anne  

Mevr. Van Dorp heeft vorig jaar deelgenomen aan een training. Zij heeft training nummer 3 

uit de bijlage gevolgd: adviesraad met toegevoegde waarde. Mevr. Van de Berg geeft aan 

hier ook interesse in te hebben. Deze training vindt plaats op zaterdag 1 juni in Arnhem. Voor 

dergelijke trainingen is budget gereserveerd.  

 

8.        Thema verward gedrag        

Dorina Wering neemt het thema verward gedrag met ons door. Ze geeft een presentatie aan 

de hand van een PowerPointpresentatie.  

Mensen met verward gedrag zijn niet boze mensen op straat met een mes. Het kan ook een 

demente buurman zijn. De gemeente heeft als uitgangspunt dat ze niet in hokjes geplaatst 

worden. beddenreductie GGZ: meer verwarde personen op straat? Ja, voor een deel wel. 

Mensen die in een GGZ bed zaten blijven in de wijk wonen. Hier is begeleiding voor nodig. 
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Deze mensen zijn nu onze buurman of buurvrouw. Ook mensen met psychische problematiek 

wonen in de wijk. Deze zijn nu veel meer onderdeel van onze samenleving.  

 

 

De gemeente stelt 3 vragen aan de adviesraad:  

1. Hoe zorgen we voor meer acceptatie? 

2. Welke kansen hebben we in Oldebroek? 

3. Wat is de rol van de adviesraad? 

In de volgende vergadering wordt dit gebundeld als een advies en als terugkoppeling 

gegeven aan Dorina Wering.  

 

9.        Thema Eenzaamheid  

Nicole Schrijver neemt ons mee in het thema eenzaamheid. Ze vindt het prettig dat de 

Adviesraad wil meedenken en ze hoopt input te ontvangen van de Adviesraad.  Eenzaamheid 

komt voor binnen alle geslachten en leeftijdscategorieën. Eenzaamheid zie je niet aan 

iemand af en heeft niet (alleen) te maken of iemand veel contacten heeft. Een valkuil bij het 

thema eenzaamheid is stigmatisering. Zorgvuldigheid is enorm van belang. Het is belangrijk 

om te luisteren naar eenzamen. 

Vraag aan de adviesraad: Wat is er nodig om te komen tot een succesvolle aanpak? 

 Het is essentieel dat er gedacht wordt vanuit een persoonlijke beleving. Je moet vragen 

hoe een persoon zijn of haar eigen eenzaamheid beleeft.  

 Heeft een eenzame mens behoefte aan en professional of heeft hij/zij meer behoefte 

aan contact met een gelijkgestemde. Zij kunnen zo met elkaar optrekken.  

 Denk preventief: Hier moet aandacht aan besteed worden.  

o Ook in het bedrijfsleven spreken over carrièreplanning en rekening houden met 

gepensioneerden: Hoe houden ze contacten over na hun werkzame leven? 

 Onderzoek welke aannames er liggen binnen bepaalde groepen. Hoe gehecht zijn we aan 

deze aannames en hoe kunnen we hier doorheen kijken? Eenzaamheid wordt als een 

taboe gezien: Als je eenzaam bent dan ben je apart en sociaal anders. 

o De kracht is samen optrekken, misschien wel maatwerk 

o Van zelfredzaamheid groeien naar samenredzaamheid   

o Tegenover eenzaamheid staat verbondenheid 

 Het boekje Zien en Gezien worden is een boekje die praktische handvaten biedt.  

o Is gratis aan te vragen, dhr. Rikkers stuurt hiervoor een link door.  

 Mensen meenemen naar activiteiten om anderen en gelijkgestemden te ontmoeten met 

als doel dat eenzamen er uiteindelijk zelf naartoe gaan. Dit is een laagdrempelige manier 

om eenzaamheid te verminderen.  

 Er is veel behoefte aan gewoon gehoord worden zonder dat er direct een professional 

met een behandelplan aan te pas komt.  

o Dit kan door het inzetten van mensen/vrijwilligers/ervaringsdeskundigen die 

goed kunnen luisteren als een soort van maatjesproject.  

 Mensen die zich eenzaam voelen worden soms overvraagd door professionals als het 

aankomt op zelfsturing. Hierdoor komt er niets van de grond op het gebied van het 

organiseren van activiteiten.  
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 Er wordt vaak gestuurd op herstel terwijl mensen die eenzaam zijn soms al gebaat zijn bij 

een stabilisering van de situatie.  

 

Op dit moment is mevr. Schrijver bezig met schrijven van een nota over het thema 

eenzaamheid. Voor dat traject heeft ze input opgehaald binnen de Adviesraad. Daarmee is 

de samenwerking tussen de Adviesraad en mevr. Schrijver op een prettige manier afgerond.  

 

10. Jaarverslag 2018         

Voor het jaarverslag zijn de volgende onderdelen nog te verdelen: 

 Samenvatting activiteiten schrijven: Mevr. D.G. van de Werfhorst 

 Voortuitblik schrijven: Mevr. D.G. van de Werfhorst 

 Adviezen aanvullen:  
o Jeugd: Mevr. Van Dorp 
o Advies evaluatie sociaal domein: Mevr. D.G. van de Werfhorst 

 Samenstelling: Dhr. Rouw 

 Inhoudsopgave: Dhr. Rouw 

 Contact met de achterban: Wordt geschreven door de portefeuillehouders 

 Overzicht van de financiën: is reeds aangeleverd door Dhr. Riezebos 

 Algemene spellingscheck en vormgeving: Dhr. Rouw 
 

11. Voortgang vacatures 

Er hebben zich nog geen nieuwe kandidaten gemeld. De komende weken wordt de 

vacaturetekst verspreidt via de sociale media kanalen van de gemeente Oldebroek en de Huis 

Aan Huis krant. 

 

12. Communicatie  

Rooster van content sociale media       

Dhr. Rouw plaats de komende weken enkele voorbeeldberichten. Mevr. Van Dieren plaats 

berichten voor dhr. Riezebos. 

  

13.        Korte evaluatie van de vergadering, rondvraag en sluiting 

De leden vonden het een goede, prettige en inhoudelijke vergadering met actieve 

gesprekken en veel interactie.  

 

Actielijst: 

 

Nr. Datum Actie Actiehouder Termijn 

1 11-07-2017 Netwerkbezoeken met organisaties binnen het 
sociaal domein plannen.  

Allen  

2 05-03-2019 Mevr. Van Benthem stuurt de laatste kwartaalcijfers 
van 2018 door naar de leden van de Adviesraad. 

Mevr. Van 
Benthem 

21 mei 

3 09-04-2019 Dhr. Rouw stuurt een nieuwe adressenlijst op naar 

de leden van de raad 

Dhr. Rouw 21 mei 
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Portefeuilleverdeling  
Jeugd: Dhr. P. Everloo(portefeuillehouder), Mevr. K. A. Van Dorp 
Arbeidsparticipatie: Wim Groeneveld(portefeuillehouder), Mevr. G. van Dieren, Mevr. 
M. van de Werfhorst, Mevr. J. Van den Berg 
WMO: Dhr. J. Rikkers(portefeuillehouder), Dhr. G. Riezebos, Dhr. J. Hammenga 
 


