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        VOORWOORD 

In het jaar 2021 heeft de Adviesraad zich 
opnieuw moeten aanpassen door Corona 
en contacten met inwoners waren daardoor 
minimaal. 
Ondank die beperkingen hebben de leden 
van de Adviesraad zich opnieuw met over-
tuiging ingezet voor inwoners  van Olde-
broek die  extra steun en zorg hard nodig 
hebben vooral ook vanwege de extra druk 
op inkomens door Corona en de bijbeho-
rende maatregelen. 
Het adviseren aan B&W, de kerntaak van de 
Adviesraad,  vraagt vooral om ons in te le-
ven in omstandigheden en ervaringen van 
de betreffende inwoners. Door het beperkt 
contact is dat een zoeken geweest, maar 
met energie en doorzettingsvermogen lukte 
het de leden van de Adviesraad toch best. 
Een aantal adviezen zijn in goede samen-
werking met overige regionale adviesraden 
Noord Veluwe tot stand gekomen en met 
onze aanbevelingen aangeboden aan B&W. 
Daarnaast een aantal lokale adviezen waar-
onder ook één ongevraagde.  
2021 was opnieuw een jaar van veranderin-
gen in samenstelling van onze Adviesraad. 
Drie nieuwe leden hebben we kunnen ver-
welkomen per 1 juni 2021 en van drie leden 
namen we eind van het jaar afscheid. Met 
het vertrek van de waarnemend voorzitter 
vond eveneens een voorzitterswisseling 
plaats.  
Om als Adviesraad kwalitatieve adviezen uit 
te kunnen brengen in het belang van onze 
inwoners zijn naast persoonlijke kennis en  
 
 
 

ervaring ook gezamenlijke verbeteringen in 
aanpak en doelstellingen nodig. Hierom 
hadden we in november een studiedag on-
der  leiding van een dagvoorzitter van de 
Koepel van Adviesraden.  
Naast oriëntatie  op huidige trends in het 
sociaal domein hebben we ons functione-
ren als Adviesraad, eveneens in samenwer-
king met de gemeente, onder de loep geno-
men.  De werkwijze in drie clusters hebben 
we voor de toekomst aangepast naar vier 
werkgroepen om de nodige spreiding van 
dossiers te bevorderen. Voornemens voor 
het jaar 2022 zijn uitgesproken in agenda 
doelstellingen waaronder het verbeteren 
van bereiken van onze achterban, de inwo-
ners van Oldebroek die onze zorg bijzonder 
nodig hebben. 
 
We danken onze inwoners, medewerkers 
gemeente Oldebroek en  overige personen 
en partijen, die hebben bijgedragen aan het 
functioneren van de Adviesraad in Olde-
broek. 
 
Chris van Tilborg 
Voorzitter 
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1. Werkwijze en samenstelling 

De Adviesraad adviseert het college van burge-
meester en wethouders gevraagd en onge-
vraagd over de volle breedte van het Sociaal Do-
mein van de gemeente Oldebroek, waar het 
gaat om nieuw of gewijzigd beleid en de uitvoe-
ring hiervan. 
Het College vraagt ons advies, nog voordat zij 
zaken in de gemeenteraad bespreekt en laat ons 
weer weten wat de reactie hierop is en wat er 
met het advies gebeurt.  
Het Sociaal Domein omvat de volgende met el-
kaar samenhangende wetten en beleidsterrei-
nen: 
 
Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) 
Participatiewet (inclusief armoedebeleid, 
schuldhulpverlening, werk en inkomen) 
Jeugdwet. 
 
Veel inwoners van Oldebroek krijgen te maken 
met de uitvoering van deze wetten; de ge-
meente is verantwoordelijk voor de ontwikke-
ling en uitvoering van beleid met betrekking tot 
de WMO, de uitvoering van de Jeugdwet (jeugd-
hulpverlening en jeugdzorg) en de uitvoering 
van de  Participatiewet. 
De adviesraad sociaal domein Oldebroek komt 
maandelijks bijeen en wordt gevormd door der-
tien  betrokken inwoners van Oldebroek, die 
hun gevarieerde individuele kennis en ervarin-
gen bijeenbrengen en delen. 
Te midden van de lokale samenleving met 
daarin veel (overheid)instanties en inwoners  
met soms uiteenlopende belangen of invalshoe-
ken neemt de adviesraad een onafhankelijke 
positie in. De leden van de adviesraad volgen ac-
tief de politieke, landelijke en regionale ontwik-
kelingen op het sociaal domein (ook via nieuws-
brieven van de koepelvereniging van advies- 
 
 
 
 

raden sociaal domein en stellen vragen aan de 
betrokken beleidsambtenaren en/of de  
wethouder) als daar op lokaal niveau aanleiding 
toe is of als informatie hierover (nog) ontbreekt; 
Adviezen komen tot stand na het ontvangen van 
toelichting door beleidsambtenaren en rele-
vante actoren en bestudering van achtergrond-
informatie.  
Tot slot worden de adviezen in consensus vast-
gesteld. 
 
Samenstelling van de adviesraad bij de afsluiting 
in 2021: 
 
Dagelijks bestuur: 
Voorzitter: Dhr. Chris van Tilborg  
Secretaris: Dhr. Henk Riksen 
2e voorzitter: Dhr. Wim Groeneveld 
 
Leden van de Adviesraad:  
Mw. Elke van den Heuvel 
Mw. Margrietha van der Werfhorst 
Dhr. Jan Hammenga 
Dhr. Peter Everloo 
Mw. Jeannet van Gelder 
Dhr. Joop Rikkers 
Mw. Janneke van de Berg 
Mw. Liesbeth den Ouden 
 
Contact-ambtenaar:  
Mw. Marga van Benthem-Blok 
Notulist:  
Mw. Ina Mol 
 
Bij afsluiting van het jaar 2021 telde de Advies-
raad Sociaal Domein Oldebroek elf leden. De  
adviesraad verdeelt intern de aandachtsvelden 
binnen het Sociaal Domein in werkgroepen.  
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2. Gevraagde en ongevraagde  

adviezen 

In 2021 zijn de volgende adviezen door de Ad-
viesraad uitgebracht 
 
12 mei:  
Advies Beleidsregels Maatschappelijke Onder-
steuning 2021, Regionaal 
In de aanbevelingsbrief vraag Adviesraad om 
aanpassing m.b.t. tekst over het z.g. 
abonnementstarief waarbij Adviesraad erop 
wijst dat inkomen van betrokkenen geen rol 
mag spelen. De wettelijke basis ontbreekt. 
 
9 augustus:  
Advies Beleidsnota Wet Inburgering 2022. 
Vanaf 1 januari 2022 zijn gemeenten verant-
woordelijk voor de inburgering. 
Adviesraad adviseert positief over de goed lees-
bare beleidsnota. 
Daarnaast vraagt Adviesraad om verbreding van 
draagvlak voor inburgering van statushouders 
en aanstellen van een persoonlijke coach. 
 
29 september:  
Advies Verordening bekostiging leerlingenver-
voer, Regionaal 
Adviesraden vinden verordening goed berede-
neerd en uitvoerbaar. 
M.b.t. tekst vragen adviesraden om een ver-
korte versie in vorm van een folder te  
maken en daarbij goed leesbare teksten te ge-
bruiken voor inwoners.  
Tenslotte adviseren zij om totstandkoming van 
een ouderplatform leerlingenvervoer. 
 
5 oktober:  
Advies Beleidsnota Schuldhulpverlening 2022-
2025 
Visie en doelstellingen voor de schuldhulpverle-
ning komende jaren. 
Adviesraad Oldebroek adviseert positief over de  
duidelijk opgesteld beleidsnota en geeft daar-
naast een aantal aanbevelingen waaronder 

de inzet op intensieve voorlichting, huisbezoek 
centraal stellen, middelen beschikbaar stellen 
voor kwijtschelding. 
 
10 november:  
Advies Onafhankelijk Cliëntondersteuning, On-
gevraagd 
De Adviesraad adviseert n.a.v. “Cliëntervarings-
onderzoek WMO 2020” waaruit de onbekend-
heid met de Onafhankelijk Cliëntondersteuning 
blijkt, om meerdere communicatiemiddelen in 
te zetten en gezamenlijk met MEE Veluwe en 
anderen een basisfolder te realiseren. 
 
19 november:  
Advies Regionale nota Volksgezondheid “Sa-
men verder voor een gezond  
Noord-Veluwe 2022-2025” Regionaal 
De Adviesraden kunnen zich vinden in grote lij-
nen en strekking van nota en adviseren voorts 
om in de visie ook te verwoorden dat “de ge-
meente integraal beleid ontwikkelt en samen-
werkt met partners in de gemeenten om ge-
zondheid te bevorderen voor iedereen.” 
Tot slot adviseren de Adviesraden om lokaal, 
echt werk te maken van een inclusieagenda 
waar meedoen, toegankelijkheid, huisvesting 
voor iedere inwoner, ongeacht handicap, af-
komst, seksuele geaardheid, mogelijk is.  
In de lokale aanbevelingsbrief onderstreept de 
Adviesraad Oldebroek dit advies.   
 
26 november:  
Advies De Visie Wonen, Welzijn en Zorg 2022-
2030   
Adviesraad heeft met belangstelling kennisge-
nomen van de visienota en adviseert 
positief.  Daarnaast doet Adviesraad een aantal 
aanbevelingen waaronder aandacht voor be-
taalbare woningen voor jeugdige inwoners om 
zorg voor toekomstige ouders te kunnen garan-
deren    
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3. Vergaderingen 

De adviesraad vergadert  op dinsdagavonden van  
19:30 uur – 21:30 uur in het gemeentehuis in Olde-
broek. Alle vergaderingen van de Adviesraad zijn 
openbaar. Geïnteresseerden zijn van harte welkom 
om een vergadering bij te wonen.  
De vergaderdatums en verslagen worden gepubli-
ceerd op de website adviesraadoldebroek.nl 
 
 

In 2021 heeft de Adviesraad 7 keer vergaderd en 
vanwege Corona alle keren digitaal. De data waarop 
de vergaderingen plaatsvonden waren: 
 
12 januari 2021; 9 maart 2021; 11 mei 2021 
29 juni 2021; 7 september 2021; 26 oktober 2021 en  
7 december 2012 

 

4. Werkgroepen 

Het sociaal domein is breed en gevarieerd. Steeds 
meer worden vanuit de centrale overheid uitvoering 
en verantwoordelijkheid van taken uit het Sociaal 
Domein bij de gemeenten neergelegd.  
Om een evenwichtige verdeling over de aandachts-
gebieden te houden is de Adviesraad in het najaar 
van 2021 overgestapt naar een model van 4 werk-
groepen als basis van waaruit ieder lid zijn/haar 
werk doet. Deze werkgroepen met de onderge-
brachte aandachtsgebieden zijn: 
 
1. Opgroeien en opvoeden:  
Onder meer opvoed- en jeugdhulp, passend onder-
wijs, schooluitval, 18-/18+, huiselijk geweld; pas-
sende zorg;  
 
2. Participeren (meedoen, werk, vrijwilligerswerk, 
inloop, dagbesteding):  
Onder meer mantelzorg, vrijwilligerswerk, burger-
kracht, activering, dagopvang, laagdrempelige in-
loop, dagbesteding, beschut/begeleid werken, inte-
gratie, drempels om mee te doen (taal, fysieke of 
psychologische drempels-, stigmatisering,)  
Inclusie/VN-verdrag, beschikbaarheid en toeganke-
lijkheid individuele en algemene voorzieningen; 
 
3. Opvangen (sociaal vangnet):  
Onder meer armoede, schuldhulpverlening, inko-
mensvoorzieningen/financiële regelingen; welzijn en 
zorg; mantelzorg; huishoudelijke hulp; begeleiding; 
hulpmiddelen;  cliëntondersteuning; Pgb;   
 

4. Wonen en vervoer/mobiliteit:  
Onder meer huisvesting, ondersteuning/voorzienin-
gen om thuis te wonen, sociale veiligheid, omzien 
naar elkaar, beschermd/begeleid wonen, leefbaar-
heid, eenzaamheid, vervoer voor: ouderen, minder 
validen, jeugd naar speciaal onderwijs etc. 
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5. Financieel 

Voor de Adviesraad Sociaal Domein Oldebroek heeft 
de gemeente in 2021 een budget van € 10.000 be-
groot voor directe kosten.  
(dit is exclusief kosten notulist).  
Over 2021 is daarvan € 7726,40 gebruikt. 
 
De verantwoording van  bestedingen worden in  vol-
gende tabel weergegeven:  

Werkelijk: 
Presentiegelden   
Onkosten declaraties   
Representatiekosten  
Trainingen (Hei-dag) 
Communicatie (Zoom) 
Abonnementen/ contributies 
Overige kosten 
Totaal uitgaven 

 
€ 3775,00 

€ 413,50 
€0,00  

€ 1776,00 
€139,90 
€255,00 

€0,00 
€ 7726,40 

    
 

 

6. Vooruitblik doelstellingen 2022 

➢ Zich, mede met de gemeente, buigen 
over een nieuw beleidsplan voor het So-
ciaal Domein. 

➢ Meer aandacht voor een inclusieve sa-
menleving en het VN-verdrag 

➢ Integraal adviseren vanuit de drie do-
meinen 

➢ Uitbouwen van het netwerk van cliën-
tengroepen van het Sociaal Domein en 
zij die hier zijdelings bij betrokken zijn 
met ten doel een verbeterde toeganke-
lijkheid naar onze ‘achterban’. 

➢ Werken aan meer naamsbekendheid van 
de Adviesraad binnen de gemeentegren-
zen.     

 
 

7. Tenslotte 
 

Net als in het verslagjaar 2021 zal de Adviesraad zich 
in 2022 inzetten om de inwoners van gemeente Ol-
debroek zo goed mogelijk te vertegenwoordigen.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Naast de gevraagde adviezen zal de Adviesraad ook 
op eigen initiatief adviezen aanreiken op het ge-
voerde of te voeren beleid van de gemeente. 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 19 april 2022, 

De voorzitter: Chris van Tilborg     De secretaris: Henk Riksen 


