Verslag vergadering van de Adviesraad Sociaal Domein Gemeente Oldebroek
Datum: 29-10-2019
Aanwezig:

Afwezig:
Gemeente:
Notulist:

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

1.

Opening

2.

Mededelingen (nieuws en ontwikkelingen uit de drie domeinen)
- Dit is de laatste vergadering van onze penningmeester Gerrit. In de volgende vergadering
zullen we daar wat aandacht aan besteden. Tijdens die vergadering wordt ook
gezamenlijk gegeten.
- Wethouder Liesbeth Vos kan er niet bij zijn vanavond. Magda bedankt de Adviesraad
namens wethouder Liesbeth Vos voor alle inzet in het afgelopen jaar.
- Gerrit heeft nog geen declaraties ontvangen, deze wil hij graag voor het einde van het
jaar hebben. Iedereen stuurt voor 15 december de declaraties door naar Gerrit.

3.

Verslag Adviesraad Sociaal Domein + actielijst
Op- en aanmerkingen worden verwerkt.

4.

Ter informatie
Er zijn geen stukken ter informatie.

5.

Adviesaanvraag.
Er zijn geen adviesaanvragen. Er komen twee adviezen aan de komende periode. Het advies
beschermd wonen en het advies over de inkoop WMO. Beiden zijn regionale adviezen.
Over het advies beschermd wonen: Nunspeet neemt het initiatief. Hierin kunnen we op korte
termijn vanuit Nunspeet een initiatief verwachten. Diana houdt de Adviesraad op de hoogte
over ontwikkelingen op korte termijn. Voor de volgende vergadering wordt dit punt
geagendeerd.

6.

Terugkoppeling adviezen
Er zijn geen terugkoppelingen.
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7.

Bijeenkomsten
- Vervolg voorbereidingsbijeenkomst en inkoop Wmo 2021 op 12 en 14 november
Zie punt 8

8.

Advies inkoop WMO
Diana is vanuit de regio de kartrekker. We staan voor een kort en uitdagend adviestraject.
Tussen de 2e en 3e week van december komt er een beleidsstuk waar in januari een advies op
moet komen. Hoewel dit een regionaal adviestraject is, is de reactie van de andere
adviesraden minimaal. Desondanks besluiten we als Adviesraad om het traject toch door te
zetten. Het advies moet er voor de inwoners wel uit en het heeft geen zin om te ageren
tegen het proces. Doeke Post en Reint Scholten (ex-adviesraadleden) zijn gevraagd om aan
de zijlijn mee te kijken met het adviseringsproces. De gemeente waardeert onze pro-actieve
houding hierin enorm.
Als Adviesraad ontvangen we het advies van Diana. Waar mogelijk neemt iedereen dit advies
door en geven ze op hoofdlijnen aanvullingen door aan Diana. Als adviesraad hebben we een
sturende rol in het proces en kunnen we onze stempel er op zetten. De gemeente geeft
daarbij aan het streven te hebben om het beleidsplan, waar het advies over geschreven
wordt, zo beknopt mogelijk te schrijven.
Waar kunnen we op letten als Adviesraad?: kijkt naar het formulier en kijk bijvoorbeeld of
het de burger en participatie bevorderd. Het is een gedachtegoed over hoe de gemeente de
zorg gaat vormgeven en hoe ze daar financieel keuzes in moeten en gaan maken.

9.

Studiegelden, begroting 2020 en declaratiekosten
We nemen de begroting van 2019 over voor 2020. Deze begroting is vastgesteld. Gerrit
draagt de functie van penningmeester over op Karen Anne. Zij bespreken zelf hoe ze deze
overdracht gaan doen. Matthijs stuurt een mail naar Karen Anne en Gerrit met de vraag of
Karen Anne de begroting voor de kerstvakantie formeel naar de gemeente wil sturen.

10.

Communicatie
Vanaf nu worden de voornamen in het verslag geschreven.

11.

Korte evaluatie van de vergadering, rondvraag en sluiting
Margrietha: Heeft een training verwardheid gevolgd. Deze was erg leuk, divers en leerzaam.
Een aanrader.
Diana: We zitten als Adviesraad eind van het jaar. Voor volgens jaar stuurt ze nog een
uitnodiging voor 21 januari. Korte terugblik op 2019: Ondanks het kleine aantal adviezen
hebben we een goed jaar gehad en een mooie transitie waarin een prettige tendens en sfeer
is ontstaan. We gaan enthousiast 2020 in als Adviesraad.

12.

Bijeenkomst armoede
Bijeenkomst armoede heeft plaatsgevonden. De input wordt verzameld en verwerkt. In het
komende jaar komt er een adviesvraag over het onderwerp armoede. De input hierin komt
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hierbij zeker van pas en helpt ons met de advisering op het beleid. Dit is het vervolg wat
hieraan gegeven wordt. De opgehaalde input wordt apart verwerkt in een kort verslag.
Actielijst:
Nr.
1

Datum
25-06-2019

Actie
Netwerkbezoeken met organisaties binnen het
sociaal domein plannen.

Actiehouder
Allen

Termijn

2

26-11-19

Iedereen stuurt voor 15 december de
declaraties op naar Gerrit

Allen

15-12

3

26-11-19

Diana stuurt een uitnodiging voor 21 januari
naar de rest van de Adviesraad

Diana

4

26-11-19

Gerrit draagt de functie van penningmeester
over op Karen Anne

Gerrit en Karen
Anne

31
december

5

26-11-19

Karen Anne stuurt de begroting op naar Magda.
Ze ontvangt de vastgestelde begroting van
Matthijs

Karen Anne en
Matthijs

31
december

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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