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

Afwezig:
Gemeente:
Notulist:

mevr. Diana van de Werfhorst (voorzitter), dhr. Joop Rikkers (vicevoorzitter) mevr.
Karen Anne van Dorp, 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. Peter Everloo,
dhr. Wim Groeneveld, dhr. Jan Hammenga
mevr. Magda van Benthem, mevr. Liesbeth Vos
dhr. Matthijs Rouw

1.

Opening
Dhr. Groeneveld is in verband met ziekte de rest van het jaar afwezig.

2.

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

3.

Verslag Adviesraad Sociaal Domein + actielijst
Opmerkingen worden verwerkt.

4.

Ter informatie
- Kwartaalrapportage kwartaal 2 (zie mail 7 okt)
Verduidelijkingsvragen:
o Op Pag. 18 staat dat er op 30 juni 2019 483 individuele jeugdigen met
specialistische ondersteuning zijn maar op pag. 19 staat dat het 571 betreft. Hoe
zit dat verschil?
 Pag. 18 betreft unieke personen en pag. 19 het aantal voorzieningen.
o Behoort dyslexie tot specialistische ondersteuning?
 Ja dit behoort daartoe. Onderwijs is de voorliggende basisvoorziening
waarbij in uitzonderlijke gevallen dyslexie onder een specialistische
voorziening kan vallen.
o Is deze rapportage publiekelijk?
 Ja.

5.

Adviesaanvraag.
Er zijn geen adviesaanvragen.

6.

Terugkoppeling adviezen
Er zijn geen terugkoppelingen.
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7.

Bijeenkomsten
- Werkbijeenkomst Oldebroek tegen eenzaamheid 30 september
Deze bijeenkomst is niet door gegaan vanwege te weinig aanmeldingen.
- Training voor 20 februari.
Mevr. D.G van de Werfhorst raad aan om de mail van dhr. Rouw van 8 september op te
zoeken en je aan te melden voor de training van 20 februari. Mevr. M. van de Werfhorst
heeft zich aangemeld voor komende bijeenkomst.
- Omgevingswet. Op 25 november is er een regionale bijeenkomst over de omgevingswet
in Arnhem. Dhr. Rouw stuurt hierover een mail.
- Dhr Rikkers benoemt een bijeenkomst van cliënten en adviesraden omtrent
regio/beleidsplan Maatschappelijke opvang en Beschermd Wonen
Er komt nog een verslag van. Een van die onderwerpen die daar genoemd is, is dat er een
nieuw conceptrapport komt waarover een advies gegeven gaat worden. Harderwijk neemt
hierin de regie. We hebben er als adviesraden op aangedrongen om daar de tijd voor te
nemen. De planning is een conceptrapport aan het einde van het jaar. Het vervolg is
maart/april. Op 25 november is hiervoor een bijeenkomst gepland (zie mail 4-11)
- Mevr. Den Ouden en dhr. Hammenga zijn bij het DPO (Diaconaal Platform Oldebroek)
geweest.

8.

Advies inkoop WMO
Vervolg voorbereidingsbijeenkomst inkoop Wmo 2021
Wordt een regionaal adviestraject waarbij mevr. D.G van de Werfhorst de regie heeft vanuit
de regio.
o 12 november 19:30
>
Speciaal voor de adviesraden
o 14 november 9 – 11
>
Ook voor een breder publiek
 Deze masterclass is om het beleidsstuk wat er ligt beter te begrijpen.
Bijv. welke thema’s er spelen.
 Medio december wordt het stuk ontvangen. Vanaf dat moment zullen
we als Adviesraad feedback moeten verzamelen en teruggegeven aan
Mevr. D.G. van de Werfhorst.
Gemeenten willen hun eigen accent kunnen leggen. De bijeenkomsten dragen bij om de
complexe materie met elkaar te begrijpen en de unieke positie van iedere gemeente mee te
nemen om zo een integraal advies te kunnen schrijven.

9.

Bijeenkomst Armoede
Dhr. Rouw stuurt de nieuwe brief door naar de bekende e-mails en naar de leden.
Enkele personen hebben toegezegd om te komen naar de bijeenkomst. De leden kunnen de
brief eventueel verspreiden naar personen die niet in de mailinglijst staan.
Vervolgactie:
De input van de bijeenkomst wordt verzameld en gebruik als advies voor het minimabeleid.
Mevr. van den Heuvel, mevr. Den Ouden, mevr. M. van de Werfhorst en mevr, van de Berg
sturen een week voor de bijeenkomst een mailtje naar mevr. Van Benthem met de
benodigde middelen voor de bijeenkomst.
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10.

Benoeming Karen Anne als penningmeester
Mevr. Van Dorp neemt de rol als penningmeester over van dhr. Riezebos. De Adviesraad gaat
hiermee akkoord.

11.

Vergaderdata 2020
vergaderdata: 21 januari (etentje), 3 maart, 14 april, 26 mei, 30 juni, 1 september, 13
oktober, 1 december. Mevr. D.G. van de Werfhorst laat de volgende vergadering weten hoe
laat en waar het etentje zal plaatsvinden. Tijdens dit etentje staan we ook stil bij het vertrek
van dhr. Riezebos.

12.

Communicatie

13.

Korte evaluatie van de vergadering, rondvraag en sluiting
- De adviesraad merkt op dat er veel mensen in de zorg uitvallen. Dit is een landelijk
probleem. Dit wordt ook in de gemeente Oldebroek opgemerkt.
- Dhr. Rikkers is de volgende vergadering niet aanwezig
- Per 1 januari gaan we over op een printvrije Adviesraad.

Actielijst:
Nr.
1

Datum
25-06-2019
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4-11

Actie
Netwerkbezoeken met organisaties binnen het
sociaal domein plannen.
Mevr. van den Heuvel, mevr. Den Ouden, mevr.
M. van de Werfhorst en mevr, van de Berg
sturen een week voor de bijeenkomst een
mailtje naar mevr. Van Benthem met de
benodigde middelen voor de bijeenkomst.

Actiehouder
Allen

Termijn

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

18
november

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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