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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, o.a. via de Adviesraad Sociaal Domein.
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 2018 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
Ook in 2018 hebben we deze opzet eveneens gedeeld met de Adviesraad van Elburg en Nunspeet. Op
deze manier werken we nauw met elkaar samen. In het verslagjaar heeft de voorzitter van de Adviesraad
geparticipeerd in het voorzittersoverleg van de Adviesraden op de Noord Veluwe. Ten aanzien van
regionale adviezen is er een nauwe samenwerking en taakverdeling.
In hoofdstuk 2 tot en met 4 treft u de uitwerkingen van de adviezen aan, zoals die door Adviesraad
Sociaal Domein Oldebroek zijn uitgebracht.

Mei 2019
Diana van de Werfhorst

Joop Rikkers

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.
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Overzicht van de leden (status 1 januari 2019):
Naam
Functie

portefeuille

Huidige leden
Mevrouw D. van de Werfhorst

Voorzitter

Onafhankelijk

de heer J. Rikkers

Vicevoorzitter

Wmo (1e)

de heer P. Everloo

Secretaris

Jeugd (1e)

de heer G. Riezebos

Penningmeester

Wmo

de heer W. Groeneveld

Lid

Arbeidsparticipatie (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

Portefeuillehouder WMO: Dhr. J. Rikkers
Portefeuillehouder Jeugd: Dhr. P. Everloo
Portefeuillehouder Participatie: Dhr. W. Groeneveld
In bijlage 1 is een rooster van aan- en aftreden opgenomen.
De Adviesraad heeft in het verslagjaar 2018 met een agendacommissie gewerkt. Deze agendacommissie
bestaat uit de voorzitter, vicevoorzitter, secretaris en externe ondersteuning.
De agendacommissie bereidt de agenda voor met betrekking tot de reguliere vergaderingen.
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2. Uitgebrachte adviezen in 2018
In 2018 heeft de Adviesraad vijf 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:
-

Advies over beleidsplan sociaal domein
Beleidsregels WMO (NEO)
Terugkoppeling advies Verward Gedrag (NEO)
Startnotitie inkoop hulpmiddelen WMO (SNV)
Advies Uitvoeringsplan Jeugdhulp (Jeugdverordening) (RNV)

Per portefeuille worden de adviezen in hoofdstuk 3 toegelicht. De volledige adviezen vindt u op de
website van de Adviesraad (www.Adviesraadoldebroek.nl/adviezen).
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3. Toelichting op de Adviezen van 2018
De uitgebrachte adviezen worden in dit hoofdstuk op hoofdlijnen kort toegelicht.

Advies over beleidsplan sociaal domein
Naam advies:

Adviesraad Sociaal Domein Oldebroek (ASDO)

Maand + jaar
waarop het advies is
uitgebracht:

Juli 2018

Portefeuille:

Jeugd, Participatie, WMO

Adviesaanvraag:

Advies:

1. Kunt u instemmen met de inhoud van het beleidsplan sociaal
domein 2019 – 2022?
2. Heeft u nog aandachtspunten naar aanleiding van de
conceptversie van het beleidsplan sociaal domein 2019 – 2022?
Het nieuwe concept beleidsplan Sociaal Domein straalt een hoog
ambitieniveau uit, is prettig leesbaar, toegankelijk geschreven en compact
opgesteld. De input van de betrokken inwoners uit de dorpsgesprekken is
goed verwerkt. De Adviesraad Sociaal Domein kan instemmen met het
voorliggende concept beleidsplan. De lijnen van het nieuwe beleidsplan
geven de richting aan en vragen om een vertaling naar de praktijk, hetgeen
de Adviesraad onderschrijft. De Adviesraad is benieuwd naar het vervolg
en geeft als extra advies mee dat het vervolg SMART geschreven wordt.
Op deze wijze wordt de kwaliteit van de ondersteuning gewaarborgd en
daarmee ook het budget.

Reactie van de
gemeente op het
advies:

De Adviesraad geeft aan dat het beleidsplan in algemene zin goed laat zien
WAT er te doen is. De Adviesraad benadrukt dat dit nog verder concreet
gemaakt kan worden in het HOE. Dat klopt: na vaststelling van het
beleidsplan kunnen we verder aan de slag met de uitvoering, het HOE. Ook
daar betrekken we opnieuw inwoners, vrijwilligers en professionals bij.
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Beleidsregels WMO (NEO)
Naam advies:

Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning

Maand + jaar
waarop het advies is
uitgebracht:

April 2018

Portefeuille:

WMO

Adviesaanvraag:

De drie adviesraden Sociaal Domein van Nunspeet, Elburg en Oldebroek
(NEO) hebben de voorgestelde “Beleidsregels maatschappelijke
ondersteuning” ter advisering ontvangen. Aangezien de beleidsregels in
grote lijnen identiek zijn voor de drie gemeentes, is een gezamenlijk advies
vanuit de drie adviesraden gegeven. De Adviesraden hebben al in een
vroeg stadium over een concept meegedacht en advies gegeven. Die zijn al
in de Beleidsregels verwerkt.

Advies:
1) Versterk de één loketfunctie waardoor alle functionarissen die bij
het loket werkzaam zijn het keukentafelgesprek op een integrale
wijze kunnen voeren.
Reactie gemeenten: De versterking van de één loketfunctie is een
gesprekspunt in de gesprekken met de CJG’s en de wijkteams,
waarin de werkwijzen van WMO, Jeugd en Participatiewet
afgestemd worden, bijv. een gezamenlijk format voor de intake.
2) Breng de cliëntondersteuning meer en beter onder de aandacht
van de burgers:
Reactie van de gemeenten: Goed idee, er zijn inmiddels extra
middelen voor. Wordt verder uitgewerkt.
3) Onderzoek of er meer integraal gewerkt kan worden op het gebied
van de drie wetten.
Reactie van de gemeenten: We blijven zoeken naar maatwerk voor
de individuele cliënt binnen de wettelijke kaders.
Reactie van de
gemeente op het
advies:

Zie hierboven.
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Terugkoppeling advies Verward Gedrag (NEO)
Naam advies:

Inventarisatie voor een sluitende aanpak voor mensen met verward
gedrag.

Maand + jaar
waarop het advies is
uitgebracht:

November 2018

Portefeuille:

Jeugd, Participatie, WMO

Adviesaanvraag:

Samen met Nunspeet en Elburg is de gemeente Oldebroek aan de slag om
een sluitende aanpak voor mensen met verward gedrag te creëren.
1. Kan de adviesraad instemmen met de beschreven inventarisatie en
de actiepunten die daaruit voortvloeien?
2. Zijn er nog punten die de adviesraad zou willen meegeven aan de
gemeenten bij het realiseren van de sluitende aanpak?

Advies:

In de aanpak voor personen met verward gedrag staat de inwoner met
verward gedrag van de gemeente centraal. De Adviesraad is van mening
dat door het maken van een onderverdeling van inventarisatiegroepen er
geen burgers tussen wal en schip dreigen te raken (als het gaat om zorg
voor personen met verward gedrag). Er is aandacht voor passende zorg
voor personen met verward gedrag, een centraal hulpverleningsplan met
alle betrokkenen is hierin het doel. Een sluitende aanpak voor personen
met verward gedrag draagt bij aan het efficiënt(er) gebruiken van
gemeenschapsgelden. De Adviesraad heeft de wens om bij concretisering
van het plan van aanpak een vollediger financieel beeld hebben.

Reactie van de
gemeente op het
advies:

De adviesraden hebben gezamenlijk nog een aantal handreikingen voor
het vervolg meegegeven. De gemeente neemt de handreikingen mee in
het vervolgproces.

Startnotitie inkoop hulpmiddelen WMO (SNV)
Naam advies:

Inkoop WMO hulpmiddelen (in SNV verband)

Maand + jaar
waarop het advies is
uitgebracht:

November 2018

Portefeuille:

WMO

Adviesaanvraag:

Colleges uit de Inkoop Samenwerking Noord Veluwe hebben besloten tot
een nieuwe aanbesteding van de Wmo hulpmiddelen op basis van een
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uitgangspuntennotitie. De Adviesraad wordt gevraagd om in te stemmen
met deze uitgangspuntennotitie.
Advies:

De Adviesraad geeft het advies om in het proces van aanbesteding meer
verantwoording te leggen bij de aanbieders, die deskundig zijn op hun
vakgebied. Dit zal leiden tot een sneller en beter persoonlijk contact tussen
klant en uitvoerder. De Adviesraad adviseert tevens om lokale bedrijven te
betrekken bij deze aanbesteding met transparante KPI’s. Daarnaast
adviseert de Adviesraad om de thema’s als duurzaamheid en Social Return
eveneens onderdeel te laten zijn van deze aanbesteding. In de
prijs/kwaliteitsverhouding adviseert de Adviesraad om in de verhouding
70% kwaliteit/30% prijs de opdracht te verstrekken of op basis van een
prestatie-inkoop (BVP). Kwaliteit moet het leidinggevende principe zijn van
deze aanbesteding. Met deze aanvulling kan de Adviesraad instemmen
met de voorliggende uitgangspunten notitie.

Reactie van de
gemeente op het
advies:

De terugkoppeling van dit advies wordt in het voorjaar van 2019
gepubliceerd en zal onderdeel zijn van het jaarverslag 2019.

Advies Uitvoeringsplan Jeugdhulp (Jeugdverordening) (RNV)
Naam advies:
Maand + jaar
waarop het advies is
uitgebracht:
Portefeuille:
Adviesaanvraag:
Advies:

Uitvoeringsplan Jeugdhulp Gemeenten Noord Veluwe
Het advies is uitgebracht door Adviesraden Sociaal Domein Elburg,
Harderwijk, Ermelo, Nunspeet, Oldebroek en Putten.
Uitgebracht in de maand januari 2018
Jeugd
Uitvoeringsplan Jeugdhulp Gemeenten Noord Veluwe
De nota ‘Uitvoeringsplan Jeugdhulp Gemeenten Noord Veluwe heeft een
hoog ambitieniveau. Het gevaar is steeds dat de nadruk op de organisaties
is komen te liggen en niet op de zorg voor het kind. Een stellende visie
hierop moet de start zijn. Als Adviesraden stellen wij steeds de vraag:
Wordt het kind er beter van? Vanuit dit vertrekpunt zijn een aantal
adviezen gegeven:
Het kind centraal, regie dichtbij
Geef aan het begin van de nota “Uitvoeringsplan Jeugdhulp” aan dat het
gaat om het kind en de omgeving waarin hij of zij opgroeit. Juist bij de
uitvoering van plannen is het essentieel om samen vanuit dezelfde visie te
werken. Geef hierbij ook een visie weer op hulpverlening, professionaliteit
en de verwachtingen over het optreden van instellingen waarmee gewerkt
wordt.
Lokale teams
Vanuit de adviesraden komt de aanbeveling om in de nota uit te leggen
wat een lokaal team is, wat het doel is van een lokaal team en welke
positie het team heeft.
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Werk daarbij aan een intensieve samenwerkingsrelatie met huisartsen die
ook een rol spelen naast en met de lokale teams. Breng expertise in van de
Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ).
Pleegouders
De adviesraden geven het advies om de pleegouders goed te begeleiden.
We moeten er als samenleving zuinig op zijn! Er is nu al een tekort.
Kwaliteit
Bij de plannen moet steeds aandacht zijn tussen de verhouding directe en
indirecte hulpverlening. Indirecte hulpverlening zijn zaken als administratie
en vergaderingen. Steeds de vraag stellen: draagt het bij aan de
verbetering van de hulpverlening aan het kind en zijn omgeving.
Ten aanzien van verschuivingen binnen de systemen
Vinden de adviesraden dat de gemeenten ook actief signalen neer te
leggen bij andere eigenaren. Ook is het advies om de rol van
gastheergemeente helder te beschrijven door in te gaan op de taken,
bevoegdheden en werkwijze.
Vernieuwing tegenover bezuiniging
De adviesraden realiseren zich dat bezuiniging soms een goede prikkel kan
zijn voor vernieuwing en verbetering. Toch wordt dit onvoldoende terug
gezien in de nota (in de onderbouwing van de uitgangspunten)
Geef ook aan welke vernieuwingen er plaatsvinden en op basis waarvan.
Verder adviseren de adviesraden om de genoemde percentages voor
afbouw van diverse zorg- en behandelvormen te voorzien van een
inhoudelijke onderbouwing.

Reactie van de
gemeente op het
advies:

Preventie
Maak in het kader van de preventieve aanpak, samen met jongeren die
geen specifieke hulp nodig hebben, een plan van activiteiten. Wij
adviseren om daarbij samen te werken met (sport)vereniging, kerken,
welzijnsorganisaties en bedrijven die een preventieve rol kunnen
vervullen.
Wij hebben van de gemeente hier geen reactie op ontvangen.
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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.
Met name de portefeuille WMO onderhoud met 2 afgevaardigden goede en regelmatige contacten met
het DPGO (Diakonaal Platform Gemeente Oldebroek). Vier keer per jaar wordt er vergaderd waarbij
verschillende onderwerpen de revue passeren, zoals die worden behandeld en/of zijn doorverwezen van
het Sociaal Team:



Werkgroep SHM (Schuld Hulp Maatje).
Werkgroep Zorgsaam Oldebroek.

Daarnaast vind er regelmatige terugkoppeling plaats vanuit de diaconieën. Waarbij de hoofdmoot vaak is
financiële steun van de diverse diaconieën.
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.
De portefeuille heeft in het verslagjaar geen adviezen uitgebracht, maar is wel actief geweest met de
achterban. In het voorjaar van 2018 is de gemeente de dorpen in gegaan om te horen wat er leeft in de
dorpen. Hieraan hebben vertegenwoordigers van de Adviesraad Sociaal Domein aan deelgenomen.
Samen met inwoners en netwerkpartners werd nagedacht over de vraag waar de gemeente de komende
jaren samen met de inwoners aan zou moeten werken. Samen is gezocht naar het recept voor een
sociaal en leefbaar Oldebroek. Deze gesprekken hebben mede gezorgd voor input voor het nieuwe
beleidsplan sociaal domein. De Adviesraad is nauw betrokken geweest bij deze gesprekken door alle
gesprekken bij te wonen en dit terug te koppelen in de vergaderingen.
Naast het bovengenoemde hebben de leden van de Adviesraad vanuit hun persoonlijke betrokkenheid
met de samenleving hun contacten die voor de functie in de adviesraad van belang zijn.
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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 2018

Bedrag in euro’s

Presentiegeld

€ 4.275,00

Secretariële ondersteuning

€ 4.021,67

Website

€ 372,00

Reis- en onkosten

€ 169,00

Training / opleiding

€ 90,75

Overig (7 Heuvels, bloemetjes, e.d.)

€ 485,50

Totaal

€ 9413,92
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6. Vooruitblik
In dit hoofdstuk van het jaarverslag treft u de ambities voor 2019 aan. De initiatieven voor 2019 zien er
als volgt uit.
 Kennis en verdieping opdoen rondom de thema’s verward gedrag, armoede, participatie en
eenzaamheid.
 Meer aandacht voor een inclusieve samenleving en het VN-verdrag
 Meer afstemming met dorpsraden
 Wordt de nieuwe omgevingswet een nieuw aandachtsgebied in het Sociaal Domein?
 Integraal adviseren vanuit de drie domeinen (In SNV en/of NEO verband)
 Actief tekorten in het sociale domein bespreken.
 Uitbreiden van leden binnen de portefeuille jeugd.

Tot slot
Net als in het verslagjaar 2018 zal de Adviesraad zich in 2019 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 1 januari 2019).

Naam

Rooster

Functie

portefeuille

Mevrouw D. van de Werfhorst

01-01-22

Voorzitter

Onafhankelijk

de heer J. Rikkers

01-01-22

Vicevoorzitter

Wmo (1e)

de heer P. Everloo

01-01-20

Secretaris

Jeugd (1e)

de heer G. Riezebos

01-01-20

Penningmeester

Wmo

de heer W. Groeneveld

01-01-23

Lid

Arbeidsparticipatie (1e)

de heer J. Hammenga

01-01-22

Lid

Wmo

Mevrouw G. van Dieren

01-08-21

Lid

Arbeidsparticipatie

Mevrouw 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

Huidige leden
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