
 

 

JAARVERSLAG 2020 

Adviesraad Sociaal Domein gemeente Oldebroek 
 

De Adviesraad Sociaal Domein Oldebroek geeft namens alle inwoners van de gemeente Oldebroek 
gevraagd en ongevraagd advies aan het College van B & W van de gemeente Oldebroek. De adviezen 
gaan over het brede sociale domein. Dit omvat eigenlijk alles op het gebied van leven, wonen, werken en 
gezondheid. De Adviesraad is onafhankelijk en wil een verbindende rol vervullen tussen de inwoners en 
het College van B & W. Met de adviezen wil de Adviesraad er aan bijdragen dat er in Oldebroek niemand 
tussen de wal en het schip raakt. De uitdaging is om het College te helpen om in de gemeente Oldebroek 
het sociale domein zo te organiseren dat iedereen een goede plek heeft en dat alle regels en 
voorzieningen zo worden ingericht dat we er allemaal gebruikt van kunnen maken. 
 
Uitgangspunten van de Adviesraad zijn: 
 

➢ Vroeg meedenken in het beleid; 
➢ Een brug vormen tussen inwoners en de gemeente; 
➢ Het accent ligt op integraal adviseren vanuit een proactieve en positief-kritische houding.  

 
De Adviesraad is zodanig samengesteld dat deze een afspiegeling vormt van inwoners, cliënten en/of 

hun vertegenwoordiger binnen de beleidsterreinen van het Sociaal Domein. Leden zijn woonachtig in de 

gemeente Oldebroek en/of hebben daar een binding mee.  

Activiteiten in 2020 
In juli heeft Matthijs Rouw zijn taak in het secretariaat overgedragen aan Ina Mol. 

 

Als gevolg van de coronamaatregelen konden we elkaar niet altijd persoonlijk ontmoeten. Een 

vergadering is niet door gegaan en twee vergaderingen werden digitaal gedaan. Voor het bespreken van 

complexe zaken niet het ideale middel. Bovendien hebben we het persoonlijke contact gemist. Ook 

beperkte ons dat in de contacten met de achterban. Toch hebben we ons binnen de mogelijkheden heel 

actief ingezet om een bijdrage te leveren aan de Oldebroeker samenleving.  

 

Adviezen in 2020 

➢ Op 10 december 2019: Visie en strategie Inkoop WMO 2021. De Adviesraad van Oldebroek was 

trekker van dit proces namens 6 gemeentes. Eind januari 2020 is een gezamenlijk advies 

uitgebracht.  

➢ In december 2019 werd er ook advies gevraagd in regionaal verband over het Regio- en 

beleidsplan Beschermd wonen en maatschappelijke opvang - Noord-Veluwe 2020-2023. 

Daarover is door 6 gemeenten gezamenlijk advies uitgebracht.   

 

In het verlengde van het bovengenoemde regionale beleidsplan Beschermd wonen en MO is op 

18 december 2019 door het college van Oldebroek advies gevraagd op de Oldebroekse ambities 

doorontwikkeling maatschappelijke opvang en beschermd wonen 2020-2023. Eind januari 2020 
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is daar door de Adviesraad Oldebroek een positief advies op gegeven. 

 

➢ In maart is meegedacht in een regionaal uit te brengen advies over de Regiovisie Huiselijk 

Geweld.  

➢ In juli is advies uitgebracht over de Uitvoeringsnota armoede en minima 2020-2023. 

➢ In augustus is meegedacht in een regionaal advies over de Contouren van de Inkoopstrategie 

Jeugd. 

➢ In december is een regionaal Advies gevraagd over de Kaders voor PGB beschermd wonen.  

 

Opvallend is dat er dit jaar veel adviesaanvragen zijn in regionaal verband. Het meedenken in de 

beleidsontwikkeling (1e uitgangspunt) en de Adviezen aan het college worden gewaardeerd. Adviezen 

worden meestal overgenomen. Wanneer dat niet gedaan wordt volgt er een gemotiveerde reactie. Ook 

de gemeenteraad neemt steeds kennis van de adviezen en de reactie van het College. Ook in regionaal 

verband wordt er serieus rekening gehouden met de adviezen van de gezamenlijke Adviesraden.  

 

Contacten met inwoners, cliënten en/of vertegenwoordigers, met de achterban 
Alle leden van de Adviesraad hebben hun eigen sociale netwerk, vaak horen daar mensen uit de diverse 

doelgroepen bij. Daarnaast is er regelmatig overleg met beroeps- en vrijwilligersorganisaties. Veel leden 

zijn actief bij een of meerdere vrijwilligersorganisaties betrokken. Ook zijn er bijeenkomsten van en voor 

doelgroepen bezocht, al was dat door de corona wel wat beperkt. Een aantal leden maakt deel uit van 

een klankbordgroep. Op deze wijze weet de Adviesraad wat er onder de inwoners leeft.  

 

Samenstelling: 

Overzicht van de leden (status 31 december 2020):  

Naam Functie portefeuille 

Joop Rikkers Vicevoorzitter Wmo (1e) 

Peter Everloo Secretaris Jeugd (1e) 

Karen Anne van Dorp  Penningmeester Jeugd 

Wim Groeneveld Lid Arbeidsparticipatie (1e) 

Jan Hammenga Lid Wmo 

Gea van Dieren Lid Arbeidsparticipatie 

Margrietha van de Werfhorst Lid Arbeidsparticipatie 

Janneke van den Berg Lid Arbeidsparticipatie 

Elke van den Heuvel Lid Jeugd 

Liesbeth den Ouden Lid Wmo 
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Financiën  
De leden van de Adviesraad zijn als vrijwilliger verbonden aan deze Adviesraad en ontvangen sinds 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.  
 
Overzicht 2020: 
 

Onderwerp Kosten 

Presentiegeld €  2.575,00 

Secretariële ondersteuning €     476,08 

Website €     372,00 

Reis- en onkosten €       36,68 

Training / opleiding €         0,00 

Overig (etentje, bloemetjes, e.d.) €     614,35 

Totaal €  4.074,11 

Wat zijn de plannen voor 2021? 
 
De plannen voor 2021 zien er als volgt uit: 

➢ Kennis en verdieping opdoen rondom het thema’s participatie en de omgevingswet  
➢ Meer aandacht voor een inclusieve samenleving en het VN-verdrag 
➢ Integraal adviseren vanuit de drie domeinen 
➢ Verder ontwikkelen regionale advisering 
➢ Actief de ontwikkelingen in de jeugdzorg volgen 

 
Net als in het verslagjaar 2020 zal de Adviesraad zich in 2021 inzetten om de inwoners van gemeente 
Oldebroek zo goed mogelijk te vertegenwoordigen. Naast de gevraagde adviezen zal de Adviesraad ook 
op eigen initiatief adviezen aanreiken op het gevoerde of te voeren beleid van de gemeente. 
 

Joop Rikkers,  waarnemend voorzitter Adviesraad Sociaal Domein Oldebroek, dd 17-2-2021.   

 


