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Verslag vergadering Adviesraad Sociaal Domein Gemeente Oldebroek 

Datum:   11-05-2021 

Tijd:   19.30 – 21.30 uur 

Locatie:   Zoom meeting 

Aanwezig:  Jan Hammenga - Joop Rikkers - Kees de Jong -  Liesbeth den Ouden - Elke van den Heuvel 

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

                                                    Jeannet van Gelder - Chris van Tilburg - Wim Groeneveld – Henk Riksen 

Afwezig:   Gea van Dieren – Janneke van de Berg - Karen-Anne van Dorp 

Volgende vergadering: 29 juni 2021 / 19.30 – 21.30 uur                                                       

01. Opening & Mededelingen 

 

02. Verslag vorige vergadering d.d. 09-03-2021 & actielijst       

 

03. Aanvulling en vaststelling agenda 

Inbreng over het onderwerp Jeugd. Jolanda Verstraeten kan volgende keer niet aanwezig 

zijn, wel de keer erna. Vergadering in juni zal Rienk Snippe worden uitgenodigd voor het onderwerp 

schuldhulpverlening en Jolanda Verstraeten zal voor september worden uitgenodigd. 

 

Mail over Interakt Contour en een mail van Rienk Snippe zullen bij punt 6 worden besproken.  

 
01. Stand van zaken benoeming nieuwe leden 

Inmiddels heeft er een eerste gesprek plaats gevonden tussen Joop en Chris voor een goede overdracht. 
 
In de vergadering van 29 juni zal aan het eind van de vergadering Joop het voorzitterschap aan Chris  
overdragen. Dit zal tevens de laatste vergadering van Karen Anne zijn. We zullen dan ook de vacatures, 
die er zijn en gaan komen, bespreken.   
 

02. Bespreken concept Advies Beleidsregels Maatschappelijke Ondersteuning 2021 
De clusters WMO van de gemeentes Nunspeet, Elburg en Oldebroek hebben gezamenlijk een 
conceptadvies geschreven. De Adviesraden van Elburg en Nunspeet zijn al akkoord gegaan met bijgaand 
Concept. Wij stemmen er ook mee in.  
In aanvulling op het Advies wil de Adviesraad Oldebroek nog benadrukken dat in de voorgestelde tekst van 
de Beleidsnotitie staat: 
 
“1.8.1  Eigen oplossingen . Eigen kracht en eigen verantwoordelijkheid.  
De gemeente sluit niemand uit op basis van inkomen en vermogen, maar mag wel nagaan of iemand zelf in 
een oplossing kan voorzien, ook in financieel opzicht.” 
 
De Adviesraad wijst het College er op dat inkomen en vermogen geen criterium mogen zijn voor het 
toekennen van een voorziening. Dat eigen oplossingen worden besproken raakt de kern van de wet, maar 
het bovengenoemde citaat kan de indruk wekken dat inkomen of vermogen een rol spelen bij de 
toekenning. Daarvoor is geen wettelijke basis. 
De Adviesraad adviseert het college de tekst aan te passen of in ieder geval bij de uitvoering er op toe te 
zien dat inkomen en vermogen niet als criteria worden gehanteerd.   
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03. Bespreking punten vanuit de gemeente Oldebroek: 

 

Mail: schuldhulpverlening: Verzoek van Rienk Snippe zijn er 1 of 2 mensen die mee willen denken over een 

nieuw beleid. Wim en Jan willen wel deelnemen.  

 

Interakt Contour: Interakt Contour stopt met dagbesteding voor NAHL vanuit de WMO. Een aantal 

cliënten gaat over naar de WLZ en kan de dagactiviteiten bij Interakt Contour blijven volgen. De 

overgangstermijnen daarvoor zijn verruimd. Interakt Contour heeft op basis van de offerte niet 

ingeschreven. Gemeenten schreven op basis van een onafhankelijk kostprijsonderzoek de offerte 

uit. En uiteindelijk is het aan de aanbieder om keuzes te maken in de bedrijfsvoering. In Oldebroek 

gaat het om 12 cliënten. Als Adviesraad zulle we de ontwikkelingen volgen.  
 

Een bezorgde inwoner heeft een mail naar de Adviesraad gestuurd. De Adviesraad behandeld geen 

individuele zaken. Als antwoord toelichting geven van wat net is besproken in algemene bewoordingen.  

Actie: Joop. 

 

04. Nieuws uit de clusters: 

Jeugd: Kees komt er op terug op dat het PIO niet veel voor de jeugd doet. Er is contact geweest met het 

CJG en zij zijn blij met initiatief van het PIO.  Wat kunnen we doen met de vrijwilligersinzet aan de 

jeugdzorg? Een gesprek hierover volgt nog. Wellicht dat we in een volgende vergadering dit kort kunnen 

sluiten. Heeft de Adviesraad hier een idee over die Kees mee kan nemen in het gesprek met het CJG? 

Voorleesproject (bibliotheek): dat mensen gaan voorlezen of samen lezen met een kind. Hierbij kun je ook 

veel te weten komen over een kind. Jongerencoach: vrijwilligers die dit deden: JOCO. Joop zal dit nagaan. 

 

Participatie: 20 mei hebben Wim & Elke overleg met de burgemeester 

 

WMO: Er is hard gewerkt aan het Advies Beleidsregels Maatschappelijke Ondersteuning 2021 

 

05. Bijeenkomsten, vergaderingen, etc. 

 

06. Thema volgende vergadering in juni: Schuldhulpverlening door Rienk Snippe 

 

07. Rondvraag: 

Jan: Gemeente Putten is bezig om de kosten van de Jeugdzorg te verlagen. Daar is een bepaalde 

methodiek voor. Is dit iets voor onze gemeente? In de gemeente Putten zijn 2 dingen uit elkaar getrokken 

die bij ons bij het CJG zijn belegd. Degene die de indicaties afgeven zijn niet meer degene die de zorg 

verlenen. Het CJG geeft de indicatie en de zorg.   

 

08. Sluiting     
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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 
 

 

 


