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Verslag vergadering van de Adviesraad Sociaal Domein Gemeente Oldebroek 

Datum: 25-06-2019 

 

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

dhr. Jan Hammenga, mevr. Margrietha van der Werfhorst, dhr. Peter Everloo, mevr. 

Janneke van den Berg, mevr. Elke van den Heuvel, dhr. Gerrit Riezebos, mevr. 

Liesbeth den Ouden.  

Afwezig: dhr. Wim Groeneveld. mevr. Gea van Dieren mevr. Karen Anne van Dorp, 

Gemeente: mevr. Magda van Benthem, Wethouder mevr. Liesbeth Vos 

Notulist: dhr. Matthijs Rouw 

 

1. Opening 

 

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

 Mevr D.G. van de Werfhorst heeft een vergadering bijgewoond van de 

regiovoorzitters. Daarin kwam naar voren dat ze veel bezig zijn met wat wij 

besproken hebben: de dynamiek van de tekorten. Dit onderwerp houdt meerdere 

partijen bezig. Een verschil met onze gemeente is dat bij de andere gemeente de 

gedachte leeft dat wij binnen Oldebroek goed zijn ingelicht t.o.v. de andere 

adviesraden. Is het probleem dan in Oldebroek groter dan in andere gemeenten? Dit 

is niet per se het geval. Zie voor meer informatie rondom dit onderwerp het verslag 

van 21 mei jl.  

 De gemeenten Harderwijk, Ermelo, Putten, Nunspeet, Elburg en Oldebroek zijn 

gezamenlijk verantwoordelijk voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang in 

de regio Noord-Veluwe. De regiogemeenten stellen een regio- en beleidsplan op. In 

het najaar zal er voor de Adviesraad een regionaal advies op de agenda komen.  

 

3. Verslag Adviesraad Sociaal Domein + actielijst      

Het verslag is gewijzigd en definitief gemaakt. 

 

4. Ter informatie 

 Jaarrapporten 2018 deelname jeugdfonds sport en cultuur. Dhr. Joop Rikkers vraagt 

of er aanvragen zijn afgewezen? Heeft de gemeente het idee dat de doelgroep 

bereikt wordt? Mevr. van Benthem komt hier op terug.   

 Q1 kwartaalcijfers gemeente 

De gemeente is tevreden met de kwartaalrapportage. Deze is volgens de Adviesraad goed 

leesbaar en overzichtelijk m.b.t de grafische componenten en de links. Complimenten van de 

Adviesraad naar de gemeente.  

Vraag van de Adviesraad over bladzijde 9: Is er enig zicht op de financiële consequenties van 

dit geheel? Is dit niet heel erg kostbaar? Reactie van gemeente: Een faillissement is altijd 

duur, het kost niet extra geld. 
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Bladzijde 10: 10 mensen hebben een baan gevonden, staat echter niet bij voor hoe lang deze 

banen zijn. Reactie gemeente: De insteek is om die banen blijvend te maken.  

Betekenis afkortingen : JR staat voor Jeugdreclassering en JB voor Jeugdbescherming. 

 Verslag cliëntinspecteurs CJG Oldebroek     

Clientinspecteurs zijn inspecteurs van jeugd en gezin. Dit zijn cliënten die toetsen door 

middel van een ‘van cliënten door cliënten’ systeem. Geeft het verslag, en de bijeenkomst, 

een goede afspiegeling van het totaalbeeld? Het geeft een totale weergave van hoe het gaat 

van jongere tot jongere. Daar kun je veel uit aflezen.  

De presentatie van de bijeenkomst wordt doorgestuurd door dhr. Rouw aan de leden. 

Daarbij leeft de wens binnen de Adviesraad om in het vervolg meer aandacht te geven aan 

dit onderwerp, ook binnen de portefeuille jeugd.  

   

5.  Adviesaanvraag. 

Er zijn geen adviesaanvragen 

            

6. Terugkoppeling adviezen  

Er zijn geen terugkoppelingen. Een vraag van de Adviesraad is of we minder adviezen hebben 

geven de afgelopen periode. Dit klopt. Enerzijds heeft dit te maken met het beleidsplan. Dit 

heeft verschillende adviezen kunnen bundelen. Anderzijds heeft dit met de tijdsgeest te 

maken van de gemeente tijdens en na de verkiezingen. We verwachten de komende periode 

meer adviezen te kunnen schrijven. 

 
7. Bijeenkomsten  

12 november 19:30 is er ‘s avonds een bijeenkomst regionale inkoop WMO. Naar aanleiding 

daarvan zal er een advies komen. Vraag van mevr. D.G. van de Werfhorst: Is het mogelijk om 

deze bijeenkomst in het gemeentehuis van Oldebroek te houden? Dit is mogelijk en hiervoor 

is de raadszaal gereserveerd.  

 
8. Netwerkbezoeken   

 Hoe geeft de Adviesraad hier invulling aan dit jaar? 

Een belangrijke vraag aan onszelf: Hebben wij zicht op de problematiek en hoe beoordelen 

we dat? Waar ligt de prioriteit? Kortom, hoe worden we een zichtbare adviesraad? 

Bijeenkomsten met de achterban zijn essentieel om informatie op te halen. Weten we wat de 

problemen zijn bij de burger? De financiën zijn vaak leidend. Een goeie achterban zorgt voor 

een beeld van de prioriteiten om het geld goed te besteden. Het verhaal horen van de 

achterban is vaak persoonlijk en specifiek voor een individu. Dit is een beperkte representatie 

van de doelgroep. Daarom is het soms een uitdaging op een goed beeld te krijgen van de 

samenleving.  

 

Mogelijke alternatieve opties zijn het uitzetten van een enquête of het organiseren van 

bijeenkomsten. Ook kunnen de dorpsraden in de vergadering toelichten wat hun vragen zijn. 

Er zijn zo verschillende informatiebronnen die ons kunnen voorzien van informatie. Hierbij 

kan gedacht worden aan een bijeenkomst van een dorpsraad, iemand van het CJG, iemand 

van het diaconaal platform. Met een gerichte vraag kunnen we veel informatie op te halen. 
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We kunnen naast informatie over eventuele zorgpunten ook juist oplossingen ophalen vanuit 

de doelgroep.  

 

In het najaar organiseren we daarom een bijeenkomst om verschillende personen uit de 

doelgroep uit te nodigen. Hiervoor stellen we een brief op. Deze brief kan als format dienen 

voor toekomstige en vergelijkbare bijeenkomsten. In deze brief beschrijven we het doel van 

de bijeenkomst en stellen we gerichte vragen over wat we willen ophalen binnen de 

doelgroep. De verschillende thema’s liggen vaak in elkaars verlengde en gaan vaak hand in 

hand. We leggen op een avond als deze echter de focus op één thema. Het thema wordt 

ditmaal armoede. 

 

Mevr. M. van de werfhorst, mevr. Den Ouden, mevr. Van de Berg en mevr. Van den Heuvel 

maken een opzet voor de avond en stellen een conceptbrief op. In september zullen we de 

avond concreet maken en de avond zal in oktober plaatsvinden.  

          

9. Jaarverslag 2018 

De definitieve versie wordt woensdag 3 juli aangeboden aan wethouden Vos.     

 

10. Ongevraagd advies Jeugdhulp         

De conceptnotitie is af. Het beleidsstuk is door de Adviesraad als positief gezien. Raken we 
dan met deze notitie de juiste snaar?  
 
Context voor 3 juli vanuit de gemeente: 
De gemeente heeft grote financiële tekorten, daar wordt op korte termijn naar een oplossing 
gezocht. Dhr. Van Noorloos heeft hier de vorige vergadering hier toelichting over gegeven. 
Als ambtenaren is gevraagd om uit te zoeken waar nog meer in gesneden kan worden. Dit 
kan ten koste gaan van de beloften en de wensen die zijn geformuleerd in het beleidsplan.  
De gemeente kan op dit moment nog maatwerk leveren voor 2020. De Adviesraad heeft 
helder dat het verdeelmodel niet optimaal is. Het zou helpen als Adviesraad zich sterk maakt 
om niet te snijden in het preventiebudget.  
 
De zorgen van de adviesraad gaan over de oplopende tekorten en de vlek op de vlek. 
De Adviesraad wil geen olifant in een porseleinen kast zijn. We willen als Adviesraad 
benadrukken dat de gemeente blijft vasthouden aan het beleidsplan, waar de Adviesraad 
achter staat. Goede zorg, maar ook goede bedrijfsvoering is het uitgangspunt van de 
Adviesraad.  

 
 Proces: 

 3 juli commissievergadering 

 12 juli raadsvergadering 

 In november het vervolg voor 2020 
 Mevr. D.G. van de Werfhorst spreekt in tijdens de commissievergadering. De notitie wordt 

herschreven, ook naar aanleiding van feedback van de overige leden wat is aangeleverd via 
de mail en de komende week zal worden aangeleverd.  
 

11. Voortgang vacatures 

De twee nieuwe leden zijn voorgesteld aan het college en worden formeel door een brief 

 benoemd.  
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12. Communicatie  

Verloop sociale media, hier zijn geen opmerkingen over.  

     

13. Korte evaluatie van de vergadering, rondvraag en sluiting 

Vanuit de Adviesraad: We zijn een goeie weg ingeslagen dit jaar. We worden zo een zichtbare 

adviesraad met onze plannen. We willen zaken proactief aanpakken. De manier van 

samenwerken is prettig. De dynamiek is verandert en de sfeer is informeler. Het kan helpen 

om in thema’s te werken. Ook worden personen zoals dhr. Flipsen (oud lid) gemist. Hij was 

een echte leestijger. De finesse er uit halen was zijn kracht. Wat we kunnen doen is stukken 

soms dieper lezen en daar scherpe vragen uit halen. Dit kunnen we accentueren in het 

komende half jaar. Daarbij de vraag stellen wat levert het de burger op? 

Complimenten richting de nieuwe voorzitter mevr. D.G. van de Werfhorst: Je bijt je vast en je 

daagt uit. Er is veel interactie, mooi hoe je het voorzitterschap oppakt. Reactie mevr. Van de 

Werfhorst: Ik zie iedereen actief aan tafel zitten en niemand uitchecken. Wat mooi is dat er 

concrete onderwerpen zijn waar we dieper over praten en waar concrete acties uit 

voorkomen. Nabrander gemeente: De informele stijl die gecreëerd is in het afgelopen half 

jaar past enorm binnen de Adviesraad. De interactie is goed en we blijven elkaar vinden. We 

houden dit graag vast.  

Actielijst: 

 

Nr. Datum Actie Actiehouder Termijn 

1 25-06-2019 Netwerkbezoeken met organisaties binnen het 
sociaal domein plannen.  

Allen 
 

 

2 25-06-2019 Dhr. Rouw stuurt enkele bestanden na zoals het 

jaarverslag, de adressenlijst, de presentatie van 

de bijeenkomst van de cliëntinspecteurs en het 

declaratieformulier.  

Dhr. Rouw 2 juli 

3 25-06-2019 Mevr. M. van de Werfhorst, mevr. Den Ouden, 

mevr. Van de Berg en mevr. Van den Heuvel 

maken een opzet voor de thema-avond en 

stellen een conceptbrief op. 

Mevr. M. van de 
Werfhorst, 
mevr. Den 
Ouden, mevr. 
Van de Berg en 
mevr. Van den 
Heuvel 

22 
september  

4 25-06-2019 Mevr. D.G. van de Werfhorst herschrijft de 

notitie en spreekt in tijdens de 

commissievergadering van 3 juli a.s.  

mevr. D.G. van 
de Werfhorst 

3 juli 

Portefeuilleverdeling  
Voorzitter: Mevr. D.G. van de Werfhorst 
Jeugd: Dhr. P. Everloo(portefeuillehouder), Mevr. K. A. Van Dorp, Mevr. E. van den 
Heuvel 
Arbeidsparticipatie: Dhr. W. 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, Mevr. 
L. den Ouden.  
 


