
 

 

 
 

Verslag vergadering Adviesraad Sociaal Domein Gemeente Oldebroek 

Datum:   01 september 2020 
Tijd:   19.30 – 21.30 uur 
Locatie:   Gemeentehuis – Raadszaal 
Aanwezig:  Elke van den Heuvel, , Jan Hammenga, Janneke van den Berg, Joop Rikkers, 
    Liesbeth den Ouden, Margretha van de Werfhorst, Peter Everloo, Wim Groeneveld, Liesbeth Vos, 
   Magda van Benthem, Mariska Wagenaar, Rienk Snippe 
Afwezig:   Diana van de Werfhorst, Karen Anne van Dorp, Gea van Dieren 
Volgende vergadering: 13 oktober 2002 / 19.30 – 21.30 uur / De Zwikmeule in Oldebroek  
 

01. Opening 
Fijn om weer op locatie te kunnen vergaderen 
 
02. Mededelingen 
Vanuit het gemeentehuis is Ina Mol de opvolger van Matthijs.  
 
03. Verslag Adviesraad Sociaal Domein & Actielijst  d.d. 26 mei 2020. 
- 5. Wat is stand van zaken van de regiovisie huiselijk geweld?: Is vastgesteld. De reactie is wel in Elburg 
aangekomen nog niet bij ons. Wij ontvangen de versie van de regio. Magda zorgt hiervoor 
- De op- en aanmerkingen worden doorgevoerd. 

04. Verslag Adviesraad 15-06-2020: Opvolging Matthijs  
Is inmiddels opgelost. Magda heeft, namens de gemeente,  Matthijs bedankt met een bloemetje voor zijn 
werkzaamheden als notulist. Joop stuurt nog een persoonlijk mailtje. 
 
05. Wet inburgering: Toelichting Mariska Wagenaar & Rienk Snippe (Team Samenleving) 
Presentatie nieuwe wet Inburgering. Wet moet voor onze gemeente worden ingericht. Eerder dit jaar is het 
Besluit tot uitstel 2021 is genomen voor. De nieuwe wet inburgering is op 2 juli 2020 in de 2e kamer aangenomen 
en is nu onderweg naar de 1e kamer. Er moet lagere wetgeving worden vastgesteld. Vooral deze is voor ons zeer 
belangrijk.  
 
De presentatie van Mariska & Rienk is bijgevoegd. Hier kunnen jullie alles in terug vinden. 
 
Beleidskader: Verzoek: de stukken waarover advies gevraagd gaat worden svp ruim voor de kerst aanleveren 
zodat de Adviesraad tussen kerst en oud en nieuw ook vrij kan zijn.  
 
06. Nieuws & ontwikkelingen uit de 3 domeinen 
WMO: het wordt onbetaalbaar. Primair was dat mensen primair hun zorg uit hun sociale netwerk halen. De eigen 
bijdrage (€ 19,00) zou weer inkomen gerelateerd moeten worden. Veel wethouders maken zich hier hard voor. 
Het landelijk beleid zou weer veranderd moeten worden.  
 
Participatie: Binnen de Isalaklinieken is een ontwikkeling met opleidingstrajecten aan de gang. Niet iedereen kan 
of wil hierin mee. Er is een sociaal plan gemaakt. Bonden en ondernemingsraad zijn akkoord gegaan. Isala is al 
jaren aan het reorganiseren op niveau.  



 

 
 
 
 

 
De gemeente houdt de meldingen rondom Corona (eenzaamheid, armoede, ontslag etc.) goed in de gaten.  
 
De gemeente heeft hoog ingezet op preventieve suïcidaliteit. Wat ermee bereikt is is dat het nu bespreekbaar is. 
 
07. Adviesaanvragen 
6.1: Adviesaanvraag Oldebroek 
Adviesaanvraag Uitvoeringsnota armoede en minima 2020 – 2023. Alles is helder. 
 
Hoe kijken we terug op deze werkwijze? Alles is per mail verlopen en hierdoor konden wij het advies geven. 
 
6.2: Adviesaanvraag regionaal Advies Contouren inkoopstrategie Jeugd 
We hebben de reactie van Elburg overgenomen. Er komt een conceptadvies aan, is er nu helaas nog niet. 
Bijgesteld advies ontvangen jullie via de mail. 
 
08. Terugkoppeling adviezen 
Er zijn geen terugkoppelingen. 
 
09. Aanbod Wim Beltman Zorgbelang: ondersteuning bij het onderwerp Burgerparticipatie. 
Hoe ver staat het met deze ontwikkeling in Oldebroek? Van de rijksoverheid wordt burgerparticipatie niet 
opgegeven als verplichting. De gemeentelijke overheid van Oldebroek vind het wel een belangrijk onderwerp. Er 
zijn veel partijen die hierover hun advies willen/kunnen geven.  
Willen wij hier ondersteuning in hebben? Besloten wordt om er niet op in te gaan. 
 
10. Bijeenkomsten 
Webinar Suïcidaliteit preventie. Ina stuurt dit door 
 
11. Stand van zaken voorzitterschap 
Joop heeft contact met Diana. Het gaat beter met haar. Joop ziet haar binnenkort en gaat met haar de zaken 
rondom het voorzitterschap gaan bespreken.  Verslag van dit gesprek wordt met ons gedeeld. Joop gaat eind 
volgend jaar stoppen als lid van de adviesraad en is niet van plan tot aan die tijd de kar te trekken. Joop wil tijdig 
voor een opvolger zorgen. 
 
12. Invoeren groepsapp Adviesraad Sociaal Domein 
Soms is snelle reactie nodig. Dit communiceert efficiënter en effectiever. Reageer alleen indien nodig. Ina zal deze 
groepsapp aanmaken. 
 
Archivering van de stukken: Is Dropbox handig om in te voeren? Besloten wordt om hier geen gebruik van te 
maken. 
 
13. Volgende vergadering 
Dinsdag 13 oktober 19.30 – 21.30 uur – Magda en Ina zoeken ruimte – Peter zou willen inbellen 
Jolanda Verstraten (opvolger Teun) wil volgende keer aanschuiven en PIO uitnodigen 
 



 

14. Rondvraag 
Elke: Zijn de data al bekend voor volgend jaar? – Magda en Ina stemmen dit af 
en 13 oktober zijn de data bekend 
 

 
 
 
Jan: Begroting Sociaal Domein 2021:  Blijven we binnen rijksbudget? Nee. Bezuinigingen worden ingezet. We 
komen volgend jaar wel uit. 2e week oktober gesprek met de raad. Cijfermatig komen we er wel uit maar niet 
zonder zweetdruppels.  
Wim: Sinds januari inwoner van de gemeente Oldebroek (Wezep) 
 
15. Korte evaluatie van de vergadering 
Het was goed om elkaar te zien. 
Duidelijke presentatie. 
 
16. Sluiting 
 

 
Actielijst 

Nr. Datum Actie Actiehouder Termijn 
01. 25-06-

2019 
Netwerkbezoeken met organisaties binnen het sociaal 
domein plannen 

Allen  

02. 03-03-
2020 

Karen Anne zet een voorstel op papier voor een vaste 
werkwijze omtrent uitgaven van de Adviesraad 

Karen Anne Zien we 
tegemoet 

03. 03-03-
2020 

Werven lid voor de Adviesraad Joop Hier moeten 
we het nog 
over hebben 

04. 03-03-
2020 

Magda gaat na bij Teun/Jolanda 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  

 

 

Portefeuilleverdeling 
 
Jeugd: Dhr. P. Everloo (portefeuillehouder), Mevr. K.A. van Dorp 
 
Arbeidsparticipatie: Dhr. W. Groeneveld (portefeuillehouder), Mevr. G. van Dieren, Mevr. M. van de 
Werfhorst, Mevr. J. van de Berg 
 
WMO: Dhr. J. Rikkers (portefeuillehouder), Dhr. G. Riezebos, Dhr. J. Hammenga, Mevr. L den Ouden 
 

 
 


