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Verslag vergadering Adviesraad Sociaal Domein Gemeente Oldebroek 

Datum:   09-03-2021 

Tijd:   19.30 – 21.30 uur 

Locatie:   Zoom meeting 

Aanwezig:  Jan Hammenga - Joop Rikkers - Gerrit van Bruggen - Kees de Jong -  Liesbeth Vos -  Rob Barzilay, 

    Margrietha van de Werfhorst -  Peter Everloo - Magda van Benthem – Ina Mol -  

                                                    Karen-Anne van Dorp - Jeannet van Gelder - Chris van Tilburg - Wim Groeneveld – Henk Riksen 

Afwezig:   Gea van Dieren – Elke van den Heuvel – Janneke van de Berg - Liesbeth den Ouden 

Volgende vergadering: 11 mei 2021 / 19.30 – 21.30 uur  

   

01. Opening & Mededelingen.  

       

02. Korte voorstelronde 

       

03. Aanvulling en vaststelling agenda 

      

 04. Presentatie Kees de Jong over Platform Informele Ondersteuning (PIO) 
        Wat kunnen we voor elkaar betekenen? Is er  vorm van samenwerking mogelijk? 
        Kees is voorzitter van het PIO. En coördinator bij het Diaconaal Platform. Nu ook bestuurder bij het 
        Platform Informele Ondersteuning. 
 
        Doelstelling van het PIO: 
        Het PIO is een platform dat zelf geen activiteiten uitvoert. Wij ondersteunen de PIO leden door  
        ontmoeting, samenwerking te stimuleren, gezamenlijke PR, scholingsplan, ondersteunen met de  
        werving. 
        
       Vergaderen iedere maand behalve de zomermaanden. 
 
       De organisatie is sinds januari 2021 een stichting. Drie bestuursleden: Kees de Jong, Rob Barzilay 
       en Jan-Willem Bleijenberg. Secretariële ondersteuning van Ina Mol en vanuit de gemeente 
       ondersteuning van Johan Neevel. 
 
       Naar aanleiding van de presentatie van Kees zal er een gesprek volgen over informele zorg aan jongeren. 
       Er zal een vervolggesprek plaats vinden met Kees en Joop over samenwerking PIO en Adviesraad. 
       
05. Verslag vergadering 12 januari 2021 
       Karen-Anne met een e i.p.v. i. is gecorrigeerd. 
        
06. Vaststellen jaarverslag 2020  
       Besloten word om het gedeelte waarin Diana en Gea  genoemd wordt om het eruit te laten. Jaarverslag 
       wordt aangepast en Ina zal het naar iedereen doorsturen. 
 
       Overhandiging jaarstukken van Joop aan Liesbeth. Liesbeth vind het een blijk van waardering door er een  
       gezamenlijk persmoment van te maken. Ina maakt een afspraak voor een foto moment. 
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07. Nieuws & Ontwikkelingen in de clusters: 
       - Participatie 
         Wim heeft meegedaan met een participatie onderzoek. Kan hier weinig over vertellen. Het was zo breed 
         dat er geen diepgang inzat.  
       - WMO 
          Jan geeft aan dat er geen nieuws is om te melden.  
       - Jeugd 
       Peter heeft geen nieuws.  
        
08. Bijeenkomsten, vergaderingen etc. 
 
09. Bespreken voorstel behandeling thema’s 2021 
       Iedere vergadering of om de vergadering een thema behandelen. 
       - Jeugd 
       - Omgevingswet 
       - Training van de koepel van de adviesraden 
       - Schuldhulpverlening (wellicht in juni op de agenda)  
         Volgende vergadering tijd inruimen voor ontwikkelingen in de Jeugdzorg. Met inbreng van Peter, 
         Elke, Karin-Anne en in overleg met de betrokken ambtenaar. Wat zijn de knelpunten landelijk, regionaal en   
         op lokaal niveau en wat zit er aan te komen? 
                    
10. Annet Prinsen / Beleidsmedewerker WMO 
       - Ter kennisgeving wordt het nieuwe voorstel tot wijziging van de verordeningen doorgeven. Dit gaat om het 
          gelijktrekken van tarieven van de WMO met de jeugdzorg. Over dat laatste hebben de Adviesraden al eerder       
          een positief advies uitgebracht. Daarom wordt er nu gaan advies aan de Adviesraden gevraagd. 
 
       - Concept beleidsregels Maatschappelijke Ondersteuning.  Jan gaat namens de Adviesraad 22 maart 
          meedenken over de invulling van de beleidsregels. Daarna wordt er een Advies gevraagd aan de gezamenlijke 
          Adviesraden van Elburg, Nunspeet en Oldebroek. Jan en Liesbeth buigen zich over het de adviesaanvraag, 
          nemen deel aan een overleg met de drie Adviesraden. In de volgende vergadering van de Adviesraad 
          Oldeboek komt dit op de agenda.  
 
11. Stukken ter info van Mariska Wagenaar / Beleidsmedewerker Samenleving  
       De Adviesraad Sociaal Domein wordt geïnformeerd over de Beleidsregels Tijdelijke Ondersteuning 
       Noodzakelijke Kosten Oldebroek 2021 (TONK). De tegemoetkoming TONK is bedoeld voor huishoudens die als 
       gevolg van het coronavirus te maken krijgen met onvoorzienbare en onvermijdelijke terugval in hun inkomen 
       en daardoor hun noodzakelijke kosten (woonlasten) niet meer kunnen voldoen. Ook kunnen deze personen 
       hiervoor geen beroep doen op voorliggende  voorzieningen. 

 
       De vraag komt naar voren: Stel dat het budget niet wordt op gemaakt wat dan?  Mag het dan voor iets anders 

       ingezet worden? Dit zal afhankelijk zijn van de voorwaarden van het rijk zijn. Wordt op volgorde van aanmelden 

       behandeld. Maar iedereen die onder deze regels valt heeft recht op deze regeling. 

        

12. Nadere kennismaking met de kandidaat-leden en gelegenheid voor een ieder om vragen te stellen.. 
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13. Verdere procedure: 

       Het is fijn dat we kandidaten hebben met een mooie CV en het enthousiasme hebben om deel te nemen aan 

       de Adviesraad. We verwelkomen ze graag.   

       

       Joop zal het gesprek aan gaan met Chris en Gerrit wat betreft het voorzitterschap en zal nog contact opnemen 

       met Kees over zijn belangstelling voor de Adviesraad. Procedure is dat vanuit de Adviesraad de leden worden 

       aangedragen en voldoen aan de voorwaarden. Dan wordt dit aan Magda doorgegeven en dit wordt dan weer 

       voorgedragen aan het college.  

 

       Joop geeft terugkoppeling van de gesprekken en vraagt aan alle leden een reactie.    

 

14. Volgende vergadering → 11 mei met het thema: Jeugd 

15. Rondvraag: 

       Liesbeth: Plezierig te de geluiden te horen over de inhoud en de betrokkenheid die ik ook bij het PIO hoor. 

       Dank dat ik aanwezig mocht zijn. 

       Wim: Wil graag ‘normaal’ vergaderen 

       Jeanet: Hoe gaat het nu verder? Als er gegevens nodig zijn vragen we deze bij jullie op en dan ontvangen 

       jullie een officiële brief. 

 

16. Sluiting 
        

               

Actielijst 

Nr. Datum Actie Actiehouder Termijn 

01. 12-01 Regionale advisering Joop 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 
 

 

 


