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Verslag vergadering van de Adviesraad Sociaal Domein Gemeente Oldebroek 

Datum: 03-03-2020 

 

Aanwezig: dhr. Peter Everloo, mevr. Karen Anne van Dorp, dhr. Joop Rikkers (vicevoorzitter), 

mevr. Janneke van den Berg, mevr. Elke van den Heuvel, mevr. Liesbeth den Ouden, 

dhr. Jan Hammenga  

Afwezig: dhr. Wim Groeneveld, mevr. Diana van de Werfhorst (voorzitter), mevr. Margrietha 

van der Werfhorst, mevr. Gea van Dieren 

Gemeente: mevr. Magda van Benthem, dhr. Teun van Noorloos 

Notulist: dhr. Matthijs Rouw 

 

1. Opening 

Joop opent de vergadering. Een aantal leden zijn nog steeds ziek of herstellende. We hopen 

ze spoedig weer te zien tijdens de vergaderingen.  

 

2. Voortgang jeugdhulp 

Dhr. Van Noorloos ligt dit onderwerp mondeling toe: Ook de gemeente Oldebroek is heel 

actief geweest om te de huidige jeugdhulp uit te kunnen voeren met het beschikbare budget. 

Dit lukt niet altijd vanwege oplopende kosten. Dit probleem speelt in driekwart van de 

gemeenten in Nederland. Het probleem is met name dat het lastig is om in beeld te krijgen 

wie welke zorg precies nodig heeft. De Gemeenteraad stelt duidelijk dat elk kind dat hulp 

nodig heeft dat krijgt. De gemeente probeert op 3 niveaus kosten terug te brengen:  

1. Inwoners en bewustwording. Door vallen en opstaan moeten kinderen en hun ouders 

meer leren en voorkomen. Het lijkt erop dat Nederland breed kinderen makkelijk instromen 

in de jeugdhulp. Hier zijn echter geen concrete cijfers over. De gemeente geeft aandacht aan 

de bewustwording en vragen als: Wat is aan u als opvoeder en waar is echt professionele 

hulp nodig? We hebben nog geen zicht op het effect van deze bewustwording. De instroom 

in de GGZ is wel dalend in Oldebroek, wat ook landelijk zo is. Daar tegenover ziet de 

gemeente de  kosten per cliënt stijgen.  

2. Centrum voor jeugd en gezin. Daar is de gemeente continu mee in gesprek. Van oorsprong 

zijn zij hulpverleners en willen hulp en ondersteuning bieden. Wij proberen samen 

kostbewustzijn te creëren. Samen met Sociaal Team en CJG overleggen we waar een gezin 

het beste mee geholpen wordt, zonder dat er onnodige kosten zijn. Het doel is zorg op maat 

dat betaalbaar blijft.  

3. Huisartsen. De laatste jaren is de gemeente daar meer mee in contact. Daardoor gaat de 

communicatie al een stuk beter. Binnen een paar maanden gaat iemand van het CJG 

daadwerkelijk in de praktijken plaatsnemen. Om op deze manier kunnen we de lijntjes korter 

te maken.  
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Enkele bijzonderheden: 

- Op 26 maart om 19:30 tot 21:30 is er een raadsgesprek. Hiervoor is de Adviesraad 

uitgenodigd. Onderwerp is goed is goed genoeg. Maar wat is dit dan? De deelnemende 

partijen kunnen de raad al pratend inzicht geven waar ze de grenzen moeten trekken 

o Het is een gesprek met: 

 Gemeenteraad 

 Zorgaanbieders 

 CJG 

o Elke, Peter en Karen Anne zijn aanwezig namens de Adviesraad  

- Pro Juventus zit in financieel zwaar weer. Ze nemen geen cliënten meer aan en zij gaan 

sluiten. Zij waren voor Oldebroek een belangrijke zorgaanbieder. InterPsy uit Groningen is 

een vervanger. Zij hebben nu een tijdelijk contract met deze regio. Ze hebben ook een 

samenwerking met de medewerkers van Pro Juventus zodat de continuïteit van de 

werkzaamheden geborgd blijft. Nieuwe cliënten kunnen naar alternatieve zorgaanbieders, 

hoewel daar vaak wachtlijsten zijn.  

- We proberen gemeente breed te gaan voor preventie. Dit is goedkoper en beter voor de 

inwoners. We werken onder andere samen met kerken, verenigingen, sportaanbieders 

jongerenwerk, het Leger des Heils, de kinderopvang en de Huiskamer. Preventie kan ook 

zitten in educatie. Dhr. Teun van Noorloos stuurt de Adviesraad een overzicht van concrete 

voorbeelden van preventie.  

- Het idee: 1 kind 1 plan 1 regisseur komt nog niet van de grond. De AVG maakt dit heel 

ingewikkeld. Daardoor is het moeilijk toe te passen. Binnen de gemeente zoeken we de 

grenzen op van de wet om te doen wat mogelijk is.  

- Binnen het Centrum voor jeugd en gezin werken vooral HBO geschoolde hulpverleners. Is er 

ook veel kennis aanwezig op het gebied van diagnostiek? Meer kennis binnen het CJG maakt 

processen efficiënter. De gemeente Oldebroek vindt dit een goede ontwikkeling.  

 

3. Mededelingen 

-     Verslag voorzittersoverleg  

Er zijn 7 voorzitters in de regio noordwest-Veluwe. Deze komen regelmatig samen. Het Doel 

daarvan is de uitwisseling van kennis en ervaring. Een ander doel is het realiseren van 

gezamenlijke adviezen. Oldebroek heeft daarbij de portefeuille WMO.  

- Penningsmeester:  

Karen Anne ziet graag een vaste werkwijze omtrent uitgaven van de Adviesraad. Als 

penningmeester zet zij hiervoor een voorstel op papier.  

 

4. Verslag Adviesraad Sociaal Domein + actielijst      

De voorgestelde wijzigingen worden doorgevoerd.  

Matthijs stuurt Mieneke een mail met daarin het verzoek of Jan in het vervolg de bijlagen ook 
op papier kan ontvangen.   

 
5. Ter info: 

        - Definitief Advies Beschermd wonen/MO    

Wat gebeurt er met de input die wij hebben geven op dit advies? We zouden als Adviesraad 

Oldebroek graag te weten komen in hoeverre onze input is meegenomen in het advies. De 
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input die wordt gegeven door verschillende leden wordt verzameld door een gemeente die 

kartrekker is. De voorzitter van die adviesraad is ervoor verantwoordelijk dat hij/zij alle input 

verzamelt die alle leden van elke adviesraad geeft. In het voorzittersoverleg is dit ook 

besproken. We kunnen Nunspeet laten merken dat we graag willen weten wat er gedaan is 

met onze input voor het advies beschermd wonen. Joop gaat hierom vragen.  

- Advies Oldebroekse ambitie Beschermd wonen/MO   

-       Definitief Advies WMO inkoop  

o Matthijs stuurt de terugkoppeling van de gemeente naar de leden  

  

6. Lopende Adviesaanvragen: 

             - Adviestraject Regiovisie Huiselijk geweld en kindermishandeling 

Mondeling verslag bijeenkomst 25 februari (Elke en Liesbeth) 

Het stuk is doorgespit middels een presentatie. Vanuit verschillende kanten wordt bevestigd 

dat Veilig Thuis zo druk is dat ze slecht bereikbaar zijn. Wat is ons advies: Als je er op wil 

sturen dat er meer gemeld gaat worden, dan moet je ervoor zorgen dat het melden ook 

laagdrempelig en toegankelijk wordt. De functie van Veilig Thuis is breder dan nu bekend is. 

Deze bekendheid kunnen ze verspreiden als zij meer willen signaleren.  

 

Voorstel:  

Vanuit Nunspeet staat er een advies. Op dit moment ligt er een voorzet voor een reactie op 

dit Advies vanuit Oldebroek net zoals Elburg die heeft. Elke heeft deze namens Oldebroek 

aangevuld. Dit is vooral in een vragende vorm gedaan. Opmerkingen mogen stelliger 

neergezet worden zodat er een concreet advies ligt.  

 

Joop heeft inmiddels onze reactie vanuit Oldebroek aangevuld. Deze heeft hij via de mail 

verstuurd. Hierop kunnen we reageren voor 9 maart. Dit kunnen we bundelen in een tweede 

reactie naar Nunspeet. Daarbij wordt ook gevraagd of Nunspeet wil laten weten wat ze 

concreet met ons advies gaan doen. Wanneer dit naar Nunspeet wordt gestuurd, stuurt Joop 

een cc naar Magda zodat zij lokale input heeft voor de gemeente Oldebroek.  

 

7. Uitvoeringsagenda Sociaal domein 

Dit agendapunt komt in de volgende vergadering terug.       

 

8. Kwartaalrapportage Q3         

Over ruim 3 weken verwachten we de volgende rapportage. Deze wordt geagendeerd voor 

 de volgende vergadering.  

 

9. Nieuws en ontwikkelingen uit de drie domeinen 

De voorzitter van Zorgzaam Oldebroek wil graag een presentatie geven over PIO: platform 

informele ondersteuning. Dhr. Kees de Jong is behalve van Zorgzaam Oldebroek ook 

voorzitter van het PIO. Hierover wil hij graag een presentatie geven. Hun voorstel is dat ze 

met de coördinatiecommissie de volgende vergadering bijwonen. De Adviesraad gaat 

hiermee akkoord. 
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10. Jaarverslag: voorstel volgt nog 

Magda laat Matthijs weten wat de randvoorwaarden zijn en Matthijs maakt een 
conceptvoorstel. Hij stuurt dit naar Joop. De conceptversie is de volgende vergadering gereed 
zodat de leden hierop kunnen reageren.  

 
11. Bijeenkomsten 

- Zijn er belangrijke bijeenkomsten geweest of vinden ze binnenkort plaats? 

o De raadsvergadering van 26 maart 

 

12. Korte evaluatie van de bijeenkomst in Coelenhage en van deze vergadering 

- Het etentje bij Coelenhage was erg geslaagd en voor herhaling vatbaar  

- Deze vergadering is erg verhelderend 

- Komt er binnenkort nog een lokaal advies? Een advies over armoede zit in de pijplijn 

 

13. Rondvraag en sluiting 

- Elke: Komen er wel eens uitnodigingen vanuit scholen en gemeenten waar wij als 

Adviesraad bij aan kunnen sluiten die te maken hebben met de Jeugdzorg?  

o Magda zoekt dit uit met Teun van Noorloos 

- Magda herinnert de Adviesraad aan de ontstane vacature. Matthijs pakt dit op. Magda 

gaat na of het nieuwe lid binnen de gemeente moet wonen.  

- Joop: Voor de volgende vergadering praten over een concept hoe je een advies schrijft 

over een beleidsnota. Dit wil hij graag agenderen 

- Peter: meer interactie in de vergadering, zoals presentaties vanuit de domeinen, kan iets 

toevoegen aan de vergadering.  

 

 

Agendapunten voor de volgende vergadering 

- Netwerkbezoeken met organisaties, hoe geven we hier invulling aan? 

- Presentatie PIO van Dhr. Kees de Jong 

- Uitvoeringsagenda sociaal domein 

- Terugkoppeling advies WMO inkoop 

- Jaarverslag 2019 

- Kwartaalrapportage Q4 

- Concept advies schrijven over beleidsnota 

 

Actielijst: 

Nr. Datum Actie Actiehouder Termijn 

1 25-06-2019 Netwerkbezoeken met organisaties binnen het 
sociaal domein plannen.  

Allen 
 

 

2 03-03-2020 Karen Anne zet een voorstel op papier voor een 
vaste werkwijze omtrent uitgaven van de 
Adviesraad 

Karen Anne  

3 03-03-2020 Matthijs schrijft een voorstel voor het 
jaarverslag en legt deze voor aan Joop 

Matthijs  
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4 03-03-2020 Matthijs mailt het secretariaat met het verzoek 
om Jan in het vervolg wel de stukken geprint te 
versturen 

Matthijs  

5 03-03-2020 Matthijs schrijft een vacaturetekst en legt deze 
voor aan Joop, vervolgens verspreid hij de 
vacature. Magda zoekt uit of het nieuwe lid 
afkomstig uit de gemeente Oldebroek moet zijn 

Matthijs  
Magda 

 

6 03-03-2020 Magda gaat na bij Teun of  er wel eens 
uitnodigingen komen vanuit scholen en 
gemeenten die te maken hebben met de 
Jeugdzorg, waar wij als Adviesraad bij aan 
kunnen sluiten  

Magda  

7 03-03-2020 Matthijs verstuurt de terugkoppeling van de 
gemeente over het advies WMO inkoop 

Matthijs  

8 03-03-2020 Wanneer ons advies op de Regiovisie Huiselijk 

geweld en kindermishandeling  naar Nunspeet 

wordt gestuurd, stuurt Joop een cc naar Magda 

zodat zij lokale input heeft voor de gemeente 

Oldebroek 

 

Joop  

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. J. Hammenga, Mevr. L. den Ouden.  
 


