Verslag vergadering van de Adviesraad Sociaal Domein Gemeente Oldebroek
Datum: 05-03-2019
Aanwezig:

Afwezig:
Gemeente:
Notulist:

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, Peter Everloo (secretaris)
mevr. Magda van Benthem, mevr. Liesbeth Vos
dhr. Matthijs Rouw

1.

Opening

2.

Mededelingen (nieuws en ontwikkelingen uit de drie domeinen)
Er zijn geen mededelingen genoemd.

3.

Verslag Adviesraad Sociaal Domein + actielijst
Het verslag is vastgesteld.

4.

Ter informatie
Verslag jeugdbijeenkomst
Dit verslag is nog niet doorgestuurd naar de leden van de adviesraad. Mevr. Van Dorp stuurt
dit verslag door zodra iemand van de portefeuille jeugd deze ontvangen heeft. Mocht blijken
dat hier nog interessante agendapunten uit voortkomen zal mevr. Van Dorp dit doorgeven
zodat we dit kunnen agenderen.
Bezoek sociaal team donderdag 4 april 16:00
Dit punt komt terug in punt 8.





5.

Adviesaanvraag.
Er zijn geen adviesaanvragen. De uitvoeringsnota senioren staat op de agenda om naar de
Adviesraad verstuurd te worden.

6.

Terugkoppeling adviezen
Er zijn geen terugkoppelingen.

7.

Benoeming Wim Groeneveld
Dhr. Groeneveld wordt voorgedragen als lid van de Adviesraad. De leden van de Adviesraad
gaan allemaal akkoord met de toetreding. Dhr. Rouw geeft dit aan mevr. Van Benthem door
zodat zij dit kan voorleggen aan het college van B&W.
Betreft de nieuwe portefeuilleverdeling: De nieuwe portefeuillehouder van
(arbeids)participatie wordt de komende weken gekozen. De leden uit deze portefeuille geven
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de gemaakte keuze door aan dhr. Rouw. Dhr. Groeneveld roept de leden uit deze
portefeuille bij elkaar.
De nieuwe portefeuillehouder van WMO is dhr. Rikkers.
De portefeuillehouder jeugd blijft dhr. Everloo. Aangezien deze portefeuille nu uit twee leden
bestaat is de wens van de adviesraad om hiervoor nog een lid aan te trekken. Tot die tijd
zullen de overige leden waar nodig bijspringen.
8.



Bijeenkomsten
Dhr. Hammenga heeft een memo opgesteld voor over het bijwonen van relevante en
interessante bijeenkomsten.
Is het een wens van de adviesraad om meer bijeenkomsten bij te wonen? Naar vermogen is
dit wel een wens zodat we adviesraad representatief zijn binnen deze bijeenkomsten. Zo
krijgen we input als adviesraad, bijvoorbeeld over het onderwerp financiën. We zijn als
Adviesraad een oor die kan luisteren. Op deze manier kunnen we deze input gebruiken als
advies.
De afweging moet zijn: Wat is nodig om een goed advies te formuleren? Na het advies willen
we scherper zijn op wat er met een advies wordt gedaan. Dit mag meer focus krijgen binnen
de Adviesraad. De achterliggende vraag is ook wat wil je met de adviesraad. Enerzijds zijn de
bijeenkomsten van de commissieleden interessant. Anderzijds kan de focus ook liggen op
betrokkenheid bij bijeenkomsten van de achterban.





Dit zijn verschillende geluiden die beide hetzelfde achterliggende doel dienen: De stem van
de burger horen en op basis hiervan adviezen formuleren. Juist een belangrijke brug slaan
tussen inwoners en de gemeente is een rol die we als adviesraad ambiëren. Als Adviesraad
willen we naar vermogen de bijeenkomsten vaker bezoeken. Per bijeenkomst stemmen we af
wie de mogelijkheid heeft om deze bijeenkomsten bij te wonen. Interessante bijeenkomsten
komen nu als vaste punt op de agenda onder de noemer bijeenkomsten.
Bijeenkomst beschermd wonen 26 maart 2019.
Dit betreft een regionale bijeenkomst. Dhr. Rikkers zal namens de Adviesraad van zowel
Elburg als Oldebroek naar deze bijeenkomst gaan.
Kennisbijeenkomsten
o Viertal onderwerpen
 Verward gedrag
 Armoede
 Participatie
 Eenzaamheid
De wens van de mevr. D.G. van der Werfhorst is om als Adviesraad te praten over de
bovengenoemde viertal thema’s. Hoe leeft dit in de samenleving? Zijn er ontwikkelingen in
de samenleving? Het thema eenzaamheid op de agenda gezet van het nieuwe beleidsplan
sociaal domein. Vanuit de gemeente is er via mevr. Nicole Schrijver de behoefte genoemd
om de stem van de adviesraad te horen over dit onderwerp.
De volgende vergadering zal dit thema worden besproken. Hierdoor willen we onder andere
concreet maken wat eenzaamheid is. Mevr. Schrijver nodigen we uit voor deze vergadering.
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Het voorstel van dhr. Rikkers is om, samen met dhr. Hammenga in gesprek te gaan met mevr.
Schrijver. Hij schrijft een korte notitie over dit gesprek. Zo kan de bespreking gerichter
plaatsvinden binnen de vergadering.
9.

Jaarverslag 2018
In het jaar 2018 zijn de volgende adviezen gegeven. Deze worden volgens het
bijgevoegd format geschreven voor in het jaarverslag en voor op de website. De verdeling
over het schrijven van de adviezen is als volgt:
- Advies Evaluatie Sociaal Domein > mevr. D.G. van der Werfhorst
- Advies over beleidsplan sociaal domein > mevr. D.G. van der Werfhorst
- Beleidsregels WMO (NEO) > dhr. Rikkers
- Terugkoppeling advies Verward Gedrag (NEO) > mevr. D.G. van der Werfhorst
- Startnotitie inkoop hulpmiddelen WMO (SNV) > mevr. D.G. van der Werfhorst
- Advies Uitvoeringsplan Jeugdhulp (Jeugdverordening) (RNV) > mevr. Van Dorp
Termijn: voor 23 maart sturen naar dhr. Rouw. Dhr. Rouw bundelt de input en stuurt dit
vervolgens door met de stukken voor de volgende vergadering.

10.

Bezoek aan Sociaal Team donderdag 4 april 16:00
Voorbereiden van de verwachtingen van het bezoek. Hierbij kunnen we eventuele vragen
voorbereiden. Bij voorkeur doen de leden van de Adviesraad dit vooraf aan de vergadering.
- Dhr. Hammenga mailt vragen
- Hoe zit het met de afstand tot de arbeidsmarkt?
- Wat is er nog te halen voor de burger? Is er een stappenplan?
- Aan welke criteria moet iemand voldoen om hulp vanuit de WMO te ontvangen? Is het
voor iedereen toegankelijk, ook met het VN-verdrag in het achterhoofd?
- Hoe loopt het nu? Wat zijn jullie ervaringen? Welke ontwikkelingen zijn er? Welke
doelen/ambities zijn er?
- Hoe integraal wordt er nu samengewerkt? Hoe werkt dat nu in de praktijk?
Deze thema’s gaat mevr. D.G. van der Werfhorst doorspreken met het sociaal team.

11.

Beleid subsidieregels
Context: Zorgzaam Oldebroek wilde een betaalde coördinator. De Adviesraad vraagt of dit in
een andere vorm kan dan in die van een subsidie. De gemeente geeft als antwoord dat zij
hierover in gesprek gaan met Zorgzaam Oldebroek. Zij zijn een van de vele partijen die als
voorportaal dienen en de gemeente ondersteund. Zij helpen de gemeenschap met
activiteiten en geeft antwoord op hulpvragen.
Elke stichting verantwoordt aan het einde van ieder jaar aan de gemeente, hoe zij hun
subsidies verdelen. Het is verder aan een stichting zelf hoe zij dit verdelen. Zij bepalen dit
binnen hun statuten en vergaderingen. De subsidie wordt gegeven voor de gehouden
activiteiten en de bijhorende doelstellingen van deze activiteiten. Op deze manier wordt de
subsidie niet zomaar vrijgegeven. Het beleid geeft voor nu geen aanleiding voor de
Adviesraad om een ongevraagd advies te schrijven.
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Hoe zit dit binnen de Adviesraad? Beleid vrijwilligersvergoeding: Wettelijk verplichte raad
betekent geen vrijwilligersvergoeding maar presentievergoeding.
12.

Voortgang vacatures
Er hebben zich nog geen nieuwe kandidaten gemeld.

13.

Communicatie
Communicatieplan Adviesraad 2019
De adviesraad gaat akkoord met het communicatieplan. De leden verzamelen input voor de
sociale media. Dhr. Rouw redigeert de content en plaatst deze op de sociale media kanalen.
Dhr. Rouw maakt een schema met daarin een overzicht van wie wanneer content aanlevert.

14.

Korte evaluatie van de vergadering, rondvraag en sluiting
- Mevr. Den Ouden vond het een positieve en goede vergadering. Ze ziet hier een
stijgende lijn in. Ze gaat de volgende keer mee naar het DGP met dhr. Hammenga.
- Dhr. Hammenga:
o Geeft aan nog cijfers van 2018 te missen. Mevr. Van Benthem geeft aan dat de
rapportage van het laatste kwartaal 2018 in de maak is. Zodra deze af is en is
vastgesteld, stuurt mevr. Van Benthem deze door naar de leden van de
Adviesraad.
o Wat is de stand van zaken omtrent de omgevingswet: dhr. Jan Kaat deelt op
LinkedIn veel informatie en ontwikkelingen over de omgevingswet. Voor de
leden van de Adviesraad is het interessant om zijn pagina te volgen.
- Wethouder Liesbeth Vos geeft het boek Kijk, Kijk mij, Kijk mij Nou door aan de
Adviesraad. Dit cadeau is eerder als cadeau gegeven en nu als wisselcadeau
geïntroduceerd.
- Dhr. Groeneveld: Bedankt iedereen voor het vertrouwen in hem als nieuw lid van de
Adviesraad.
- Compliment van dhr. Joop Rikkers naar richting mevr. D.G van de Werfhorst over het
voorzitten van de eerste vergadering als voorzitter.
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Nr.
1

Datum
11-07-2017

Actie
Netwerkbezoeken met organisaties binnen het
sociaal domein plannen.

Actiehouder
Allen

Termijn

2

05-03-2019

3

05-03-2019

Mevr. Van Dorp stuurt het verslag van de
jeugdbijeenkomst van januari jl. door zodra iemand
van de portefeuille jeugd deze ontvangen heeft.
De leden van de Adviesraad gaan allemaal akkoord
met de toetreding. Dhr. Rouw geeft dit aan mevr.
Van Benthem door zodat zij dit kan voorleggen aan
het college van B&W.

Mevr. Karen
Anne van
Dorp
Dhr. Rouw,
Mevr. Van
Benthem

4

05-03-2019

Portefeuille
participatie.
Dhr.
Groeneveld

6 april

5

05-03-2019

De nieuwe portefeuillehouder van
(arbeids)participatie wordt de komende weken
gekozen. De leden uit deze portefeuille geven de
gemaakte keuze door aan dhr. Rouw. Dhr.
Groeneveld roept de leden bij elkaar.
Dhr. Rouw maakt een schema met daarin een
overzicht van wie wanneer content aanlevert.

Dhr. Rouw

6 april

6

05-03-2019

7

05-03-2019

Mevr. Van Benthem stuurt de laatste kwartaalcijfers
van 2018 door naar de leden van de Adviesraad.
Dhr. Rikkers zal namens de Adviesraad van zowel
Elburg als Oldebroek naar de bijeenkomst
beschermd wonen van 26 maart gaan.

Mevr. Van
Benthem
Dhr. Rikkers

6 april

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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