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Verslag vergadering Adviesraad Sociaal Domein Gemeente Oldebroek 

Datum:   12-01-2021 

Tijd:   19.30 – 21.30 uur 

Locatie:   Zoom meeting 

Aanwezig:  Elke van den Heuvel, Jan Hammenga, Janneke van den Berg, Joop Rikkers, 

    Liesbeth den Ouden, Margrietha van de Werfhorst, Peter Everloo, Magda van Benthem,  

                                                    Ina Mol, Karin-Anne van Dorp 

Afwezig:   Gea van Dieren – Wim Groeneveld 

Volgende vergadering: 09 maart 2021 / 19.30 – 21.30 uur  

   

 

01. Opening & Mededelingen 

       De beste wensen voor 2021. 

       Fijn dat iedereen op tijd is ingelogd. We hopen dat we toch snel elkaar weer live kunnen ontmoeten.  

02. Verslag Adviesraad 1 december 2020 & Actielijst 

       - Bij aanwezig Karin-Anne vermelden (is inmiddels gedaan) 

       - Blad 2: 08: Tekst aanpassen (is inmiddels gedaan). 

       - Zodra er informatie voor de leden omtrent cursussen, zal Ina de informatie delen. 

       - Blad 3: punt 11 → De antwoorden zijn nog niet kenbaar gemaakt aan het Diaconaal Platform. Dit komt nog. 

 

03. Tussenevaluatie van het Beleidsplan Sociaal Domein. Stand van zaken. 

       Magda heeft gesprek gehad met Janneke en Peter over de tussenevaluatie. In december en januari zijn 

        gesprekken geweest met vertegenwoordiger van Adviesraad/CJG/ST/PIO/beleidsmedewerkers. 

        Er zijn wel aandachtspunten maar geen ‘grote branden’. Voor nu alleen deze mondelinge evaluatie. De 

        gemeente gaat door met het beleidsplan Sociaal Domein. 

         

        Jan: Ontwikkelingen op de scholen in verband met Corona. Is daar iets over bekend?  

        - De zorgleerlingen zijn bij de scholen in beeld. CJG sluit aan bij de scholen als het nodig is. 

       Karin-Anne: Kwetsbare kinderen komen in aanmerking voor noodopvang. Kindermishandeling neemt toe. 

        

       Alle betrokkenen instanties hebben moeilijke situaties in beeld en de ruimte te voelen om in te  

       grijpen en iets te doen.  

04. Uitvoeringsagenda Sociaal Domein 2021. Stand van zaken. 

       Veel post-its aangeleverd hiervoor. Alle input is verzameld en agenda voor opgesteld en vandaag vastgesteld in 

       het college van burgemeester en wethouders. Moet nog door naar de Gemeenteraad. Zodat het beschikbaar is 

       voor de Gemeenteraad dan wordt het naar ons doorgestuurd. 

05. Vacatures: 

       - Verlenging termijnen van Margrietha, Gea en Peter. Stand van zaken. 

          Verlenging Margrietha en Peter zijn ook in het college geweest. Dit is akkoord. Peter mag nog een jaar blijven 

          en Margrietha nog 4 jaar.  

 

           Gea gemaild maar nog geen reactie op gekregen. Magda gaat hier nog achteraan. 

 

         - Er zijn 3 vacatures: voorzitter (onafhankelijk), een lid voor het cluster jeugd en een lid voor het cluster 
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         WMO. Er zal extern worden geworven. 

           

         Advertentie in de HaH. De 1e kandidaat heeft zich gemeld. Liesbeth gaat de portefeuille WMO van Joop  

         overnemen. Je mag 4 leden per cluster hebben plus onafhankelijk voorzitter. 

06.  Adviesaanvragen: 

      - Regionaal Advies Kaders PGB beschermd wonen. 

         Interne communicatie ging lastig door het veranderen mailadres etc. . Uiteindelijk concept voorstel 

         gedaan. Definitief concept is rond gestuurd. Wordt nog aangepast met de opmerkingen van Peter.  

         Definitieve advies komt nog. 

      - Wat kunnen we wanneer verwachten: 

         Op dit moment is er niet veel. Schuldhulpverlening zit nog in de pijplijn. Dit proces moet nog starten. 

         2021 is  er nieuw beleid wat per 2022 ingaat. 

 

07. Concept jaarverslag 2020: 

       a) Op een bijlage concept jaarverslag 2020. Het gaat om een voorzet, waarbij de opzet van het jaarverslag 

            2019 is aangehouden.  

            Joop doet een voorzet en dan kan iedereen op reageren. Er is gekozen om een eenvoudige opzet te maken 

            maar er  zoveel mogelijk feitelijke dingen in te schrijven die voor ons zelf interessant zijn en voor het college 

            noodzakelijk. De volgende vergadering proberen het jaarverslag vast te stellen.  

 

            Diane is formeel per 1 december geen lid meer van de Adviesraad. 

            Aantal vergaderingen en deelname wordt bijgehouden door Ina. 

            Magda levert Karin-Anne overzicht aan van de kosten. 

             

       b) Wat zijn de onderwerpen waar we in 2021 extra aandacht aan willen besteden? 

            In het concept jaarverslag staan de onderwerpen voor 2020 genoemd? 

            Karin-Anne: Meer in regionaal verband doen & contact met de achterban.  

                                   Hoe staat de gemeente hierin? 

            Magda: Regionale adviezen: Het is niet het beleid om meer regionaal te gaan samenwerken. Daar waar het  

                           meerwaarde heeft doen we het. Lokaal wat lokaal kan en regionaal wat regionaal moet.  

            Joop voert de wijzigingen door. Ina stuurt het door en de dan kunnen we het de volgende keer vaststellen. 

08. Nieuws & ontwikkelingen in de 3 domeinen. 

       Jeugd, Participatie en WMO hebben niets te melden. 

 

09. Bijeenkomsten in recente verleden & toekomst 

       Niets bekend. 

 

10. Bijlage Magda ter info:  

       Spreekt voor zich. Mooi en helder verslag. 

 

11. Rondvraag 

       Jan: Dat we niet vergeten om PIO uit te nodigen voor een vergadering. 

       Margietha: De heer Riezebos als portefeuillehouder → staat al niet  meer in het overzicht. 

       Magda: In het Sociaal Team is een vacature voor teamleider. Martje Idzenga was er tot december. 

       We hopen dat er een mooie oogst tussen zit van kandidaten er is nu een wisseling van de wacht. 

 

12. Sluiting 
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Actielijst 

Nr. Datum Actie Actiehouder Termijn 

01. 25-06-
2019 

Netwerkbezoeken met organisaties binnen het sociaal 
domein plannen 

Allen  

02. 03-03-
2020 

Werven lid voor de Adviesraad Joop Hier komen 
we op terug. 

03. 12-01 Regionale advisering Allen Hier komen 
we op terug. 

 

 

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

 

 

 

 


