Verslag vergadering van de Adviesraad Sociaal Domein Gemeente Oldebroek
Datum: 10-09-2019
Aanwezig:

Afwezig:
Gemeente:
Notulist:

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

1.

Opening

2.

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

3.

Verslag Adviesraad Sociaal Domein + actielijst
Wijzigingen worden verwerkt.
Vraag over punt 4 pagina 1: Zijn de q2 kwartaalcijfers klaar? Nee, deze zijn in de maak.

4.

Ter informatie
Er zijn geen stukken ter informatie.

5.

Adviesaanvraag.
Er zijn geen adviesaanvragen.

6.

Terugkoppeling adviezen
Er zijn geen terugkoppelingen.

7.

Bijeenkomsten
- Commissievergadering 3 juli jl.
Zie agendapunt 9.
- Startbijeenkomst Gezond Oldebroek
Deze bijeenkomst is verzet naar 16 september.
- Werkbijeenkomst Oldebroek tegen eenzaamheid
De uitnodiging volgt z.s.m. Aanmelden kan vanaf dan.
- Voorbereidingsbijeenkomst Inkoop WMO 2021
Het advies wordt geschreven in een samenwerkingsvorm met verschillende adviesraden in
de regio. Mevr. D.G. van de Werfhorst heeft de regie over dit advies. 12 november is er een
bijeenkomst om 19:30 voor alle adviesraden uit de regio waarin een conceptadvies wordt

1

gepresenteerd. Dit is een kans voor de adviesraden om dit advies gezamenlijk te bespreken.
Deze bijeenkomst vindt plaats in het gemeentehuis van de gemeente Oldebroek.
8.

Procesvoorstel preventie & sportakkoord
Presentatie Klara Slijkhuis. Zij geeft een presentatie over het Nationaal Sportakkoord en het
Nationaal Preventieakkoord.
De gemeente Oldebroek wil zich optimaal inzetten om in 2019 tot een lokaal
preventieakkoord te komen met partners zoals sportclubs, horeca, scholen en ondernemers.
Uitgangspunten hierbij zijn samenwerking, verbinden, communiceren en positieve
gezondheid als methodiek. Positieve gezondheid is een benadering waarbij niet de ziekte
maar het betekenisvol leven van de mens centraal staat. Alle disciplines moeten hierbij
breder kijken dan waar burgers acuut mee belast zijn.
Het preventieakkoord geeft invulling aan deze visie. Het rijk wil dat volwassen fit met
pensioen gaan, dat kinderen een goede start maken en dat ouderen veel gezonde
levensjaren hebben en zolang mogelijk mee kunnen doen in de samenleving. De gemeente
Oldebroek sluit hier op aan door inwoners te stimuleren om gezonde keuzes te maken.
Het preventieakkoord richt zich op roken, overgewicht, problematisch gebruik van alcohol en
de verbinding met het Sportakkoord. Het rijk heeft een beleid waar de gemeente Oldebroek
een eigen invulling geeft. Het is een proces die de komende 2 decennia realiteit gaat worden.
Voorbeelden zijn dat steeds meer locaties rookvrij worden, dat de gemeente helpt om
sportsubsidies te verlenen en dat de gemeente een meldpunt drugs opzet. Wat betreft het
sportakkoord zet de gemeente ook vooral in op het inclusief sporten. Gehandicapten en
minder valide mensen moeten ook kunnen gaan sporten.
De Adviesraad geeft aan dat dit een mooi startpunt is. De gemeente heeft de
startdocumenten gereed, dit zijn de bouwstenen. Er staan gesprekken gepland met de
gemeenteraad, er zijn gesprekken gepland met inwoners en partners en het opzetten van het
uitvoeringsplan staat gepland. Dit plan wordt later in het proces teruggekoppeld naar de
Adviesraad. In december/januari kunnen we het een vervolg verwachten.

9.

Ongevraagd advies Jeugdhulp
Geven we hier een vervolg aan? Status/terugblik commissievergadering?
Mevr. D.G. van de Werfhorst heeft tijdens de commissievergadering van 3 juli jl. ingesproken.
Inhoudelijk is er ter plaatste weinig respons gekomen op het stuk. De adviesraad heeft wel de
indruk dat het verhaal duidelijk was en goed is overgekomen. Dit werd in de
raadsvergadering van een week later bevestigd. Deze notitie wordt als advies namens de
Adviesraad verwerkt.
We kunnen als Adviesraad vaker soortgelijke acties inzetten. Een combinatie van het
indienen van een stuk en het mondeling toelichten hiervan werkt prettig. Het is een podium
waar we op een goede manier gebruik van kunnen maken.
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10.

Bijeenkomst Armoede
Mevr. Van den Heuvel, mevr. M. van de Werfhorst en mevr. Van den Berg van de Adviesraad
zijn bij elkaar gekomen om een opzet te maken. Het is lastig om armoede te definiëren.
Moeten wij dit eigenlijk doen? Armoede is kort gezegd een tekort aan iets. Dit is voor
iedereen anders. Bedacht is om aan de hand van stellingen een bijeenkomst te organiseren.
Hierdoor wordt het gesprek gestimuleerd. De focus moet liggen op het verzamelen van
informatie, wij als Adviesraad willen gevoed worden.
De opzet van de brief is goed. Wellicht kan het meer opleveren als we mensen gericht
uitnodigen die expertise hebben op dit thema. Mensen van de kerkenraad of een
inkomensconsulent. Deze mensen kunnen met emotionele afstand praten over het thema en
komen veel in aanraking met de dagelijkse praktijk. Dhr. Rouw zal de opzet van de brief
veranderen en armoede niet definiëren. Deze brief wordt gericht verstuurd naar de volgende
instanties/personen.
 Diakonie DPGO
> Wordt gevraagd door dhr. Hammenga.
 Voorzitter dorpsraad > Wordt gevraagd door mevr. Van den Heuvel
 Voedselbank
> Wordt gevraagd door dhr. Rikkers
 Schuldhulpmaatje
> Wordt gevraagd door dhr. Riezebos
 Inkomensconsulent
> Wordt gevraagd door mevr. Van den Heuvel.
Wanneer iemand niet kan/komt, is er afgesproken om proactief te zoeken naar een
alternatief. Om de genodigden informatie na te sturen is het van belang dat de
emailadressen van de genodigden ook worden gevraagd. Deze email adressen worden
meegestuurd naar mevr. Van den Heuvel. Voor 1 oktober geeft iedereen aan mevr. Van den
Heuvel aan wie er wel of niet komt.
Dhr. Rouw past de brief aan en stuurt dit naar Diana. Dhr. Rouw stuurt de definitieve brief
door naar de genodigden. Het team maakt een nieuwe afspraak en in de volgende
vergadering zal het proces verder worden besproken.

11.

Communicatie
Dhr. Rouw wacht op stukjes over de nieuwe leden voor op de website.

12.

Korte evaluatie van de vergadering, rondvraag en sluiting





Dhr. Riezebos: Nog twee vergaderingen en dan neem ik afscheid. Karen Anne neemt
de functie van penningmeester over per 1 januari 2020.
Er is nog budget voor opleidingsgeld. Hier kunnen alle leden nog gebruik van
gemaakt. De koepel van de adviesraden geeft regelmatig startbijeenkomsten waar
we als leden heen kunnen.
Dhr. Hammenga: Is volgende vergadering afwezig. Hij heeft een klacht ontvangen
over een ambtenaar die de WMO uitvoert. Hij gaat in de rol als burger met de
gemeente in gesprek. Als Adviesraad kunnen we geen individuele zaken behandelen.
Echter, we kunnen wel in een vergadering dergelijke gevallen bespreken om te
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onderzoeken of een bepaalde kwestie een breder merkbaar probleem is binnen de
gemeente.
Dhr. Rouw stuurt een opzet voor de vergaderdata van 2020 naar mevr. D.G. van de
Werfhorst.

Actielijst:
Nr.
1

Datum
25-06-2019

Actie
Netwerkbezoeken met organisaties binnen het
sociaal domein plannen.

Actiehouder
Allen

Termijn

2

10-09-2019

Mevr. D.G. van
de Werfhorst

1 oktober

3

10-09-2019

Mevr. D.G. van de Werfhorst stuurt de stukken
omtrent de notitie van jeugdhulp door naar dhr.
Rouw.
Dhr. Rouw stuurt de stukken omtrent de notitie
van jeugdhulp door naar mevr. Van den Heuvel.

Dhr. Rouw

1 oktober

4

10-09-2019

Doorsturen presentatie

Dhr. Rouw

1 oktober

5

10-09-2019

Dhr. Rouw

1 oktober

6

10-09-2019

10-09-2019

Dhr. Riezebos,
Dhr. Rikkers en
Dhr. Hammenga
Mevr. Van den
Heuvel
Mevr. Van den
Heuvel

1 oktober

7

Opzet vergaderdata 2020 maken en opsturen
als concept
Dhr. Riezebos, dhr. Rikkers, mevr. Van den
Heuvel en dhr. Hammenga nodigen mensen uit
voor de armoede bijeenkomst en geven hun
naam en email adres door aan mevr. Van den
Heuvel
Mevr. Van den Heuvel verzamelt de namen en
email adressen van de genodigden voor de
armoede bijeenkomst en stuurt deze door naar
dhr. Rouw.

Na 1
oktober

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.
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