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Verslag vergadering Adviesraad Sociaal Domein Gemeente Oldebroek 

Datum:   29-06-2021 

Tijd:   19.30 – 21.30 uur 

Locatie:   Raadzaal Gemeentehuis te Oldebroek 

Aanwezig:  Jan Hammenga - Joop Rikkers – Liesbeth Vos -  Elke van den Heuvel – Rienk Snippe (gast) 

    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 – Liesbeth den Ouden 

Volgende vergadering: 07 september / 19.30 – 21.30 uur                                                       

01. Opening & Mededelingen 

Liesbeth verwelkomt de drie nieuwe leden en dankt ze voor de inzet in hun vrije tijd voor onze inwoners. 

Liesbeth geeft aan dat ze graag de lijntjes met de Adviesraad kort wil houden. Afspraak met Chris en 

Magda staat. Nog een dankwoord voor Joop dat hij de taak van het voorzitterschap tijdelijk heeft over 

willen nemen. Natuurlijk ook een woord van dank voor Karen Anne voor haar inzet voor de Adviesraad.  

Liesbeth overhandigde de bloemen aan Joop, Karen Anne, Chris, Henk en Jeanet. 

 

 
 

02. Aanvulling & Vaststelling agenda       

 

03. Presentatie Rienk Snippe 

De presentatie over Schuldhulpverlening was helder en duidelijk. Het ging over de huidige situatie en een 

doorkijk naar 2022.  

Schuldhulpverlening in 5 stappen: 

1. Financieel zelfredzaam worden → Preventie 

2. Signalering betalingsachterstanden → Vroegsignalering 

3. Financiële rust → Stabilisatie 

4. Minnelijk of wettelijk traject → Oplossen 

5. Financieel zelfredzaam blijven → Nazorg 

De presentatie is bijgevoegd zodat jullie alle info hier in terug kunnen vinden. 

 
04. Verslag vorige vergadering d.d. 11-05-2021 & actielijst 

In de overzichtslijst Tilurg aanpassen naar Tilborg. Interakt Contour blijft dagbesteding leveren. Eén 
inwoner blijft bij de nieuwe aanbieder. De rest gaat terug naar Interakt Contour. 
Op actielijst naam Joop wijzigen in Chris. Verslag vastgesteld. 
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05. Ingekomen stukken en mededelingen 

Jolanda Verstraten – Senior Beleidsmedewerker Jeugd: 

De regiovisie is, zoals beschreven in de oplegger, geen nieuw beleid. Het is samengevoegd beleid uit 

meerdere regionale documenten. Deze regionale documenten zijn in een eerder stadium bij de adviesraad 

voor advies langs geweest. Zoals bijvoorbeeld de inkoopstrategie in 2020 een regionaal advies heeft gehad 

van de adviesraden. Deze eerdere adviezen zijn mede de basis geweest voor deze regiovisie. 

Wel vinden we het belangrijk dat de adviesraad op de hoogte is van waar we mee bezig zijn. Zodoende dat 

we deze regionale visie ter informatie aan de adviesraad voorleggen.  

 

Over de Regiovisie wordt geen advies gevraagd maar het is wel belangrijk dat de Adviesraad op de hoogte 

is.  

 

Verslag bijeenkomst cliënten en adviesraden BWMO 

Ter info. 

 

Rapportage Sociaal Domein 1e kwartaal 2021 

Ziet er mooi uit. Dit roept geen vragen op. 

 

Mariska Wagenaar – Beleidsmedewerker Samenleving: 

Ter bespreking de beleidsnota Wet inburgering 2022 (nota + bijbehorend formulier) 

Het advies wordt verwacht op 9 augustus.  

Concept naar Chris die het doorstuurt naar de leden voor een reactie. 

 

06. Reactie gemeente op uitgebracht Advies Beleidsregels WMO  

Keurig & correct. 

 

07. Rooster van aftreden, vacatures nu en in de toekomst: penningmeester, 

waarnemend voorzitter, secretaris 

Vacature penningmeester, en waarnemend voorzitter en secretaris.  

Chris wil dienend voorzitter zijn. Wil graag werken met een dagelijks bestuur die tussentijds beslissingen 

kan nemen en direct kan reageren indien nodig om onverwachte zaken op te pakken. Dagelijks bestuur zou 

moeten bestaan uit een voorzitter, penningmeester en secretaris. Chris zal de komende tijd met de leden 

contact opnemen voor een persoonlijk gesprek om met elkaar te kijken hoe je er in zit. 

 

Rooster van aftreden: Gea van Dieren is nog steeds geen contact mee geweest. Officieel is haar termijn 

verlopen. Datum aanpassen van de nieuwe leden in het schema 01-06 moet zijn 01-07.  

 

08. Nieuws uit de cluster 

WMO: Weinig nieuws 

Participatie: LHBTIQ+. Het komt er op neer dat ‘het vlaggen’ centraal hier in staat. Het is geen thema om 

als Adviesraad zijnde hier advies in te geven. Het was meer een oriënterend gesprek. 

Jeugd: Het cluster is in voorbereiding voor de volgende vergadering 
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Henk heeft aangegeven dat hij wel graag in het cluster Participatie zou willen. Jeanet in het cluster WMO. 

Chris gaat hier naar kijken; dit zal worden meegenomen in de persoonlijke gesprekken. 

 

09.  Bijeenkomsten, vergaderingen etc. 

- Nieuwe Regionale Gezondheidsnota avond maandag 28 juni 

Chris & Joop zijn aangemeld om dit digitaal te volgen en Wim gaat live vergadering bijwonen. 

 

10. Thema volgende vergadering (7 september):  

Ontwikkelingen in de Jeugdzorg  

 

11. Rondvraag 

Karen Anne: Helpt nog mee met de voorbereidingen en presentatie voor Jeugd en zal er volgende 

vergadering bij zijn. 

Magda: Gaat het rooster in orde maken. 

Afscheid Karen Anne 

Joop heeft mooie woorden gesproken voor Karen Anne en dat wij het zeer jammer vinden dat ze de 

Adviesraad gaat verlaten.  

 

12. Overdracht voorzitterschap 

Joop heeft het volste vertrouwen in dat het goed gaat komen met Chris als voorzitter. En draagt het 

voorzitterschap symbolisch over aan Chris door van stoel te wisselen. En de leden zijn blij dat Joop de taak 

van voorzitterschap heeft overgenomen toen het nodig was. Chris vraagt om toestemming om lid te 

worden van de koepel van Adviesraden. 

 

13. Sluiting 

 

 

 

 

 

 

Actielijst 

Nr. Datum Actie Actiehouder Termijn 

01. 12-01 Regionale advisering Chris Hier komen 
we op terug. 

02. 29-06 Advies uitbrengen op de beleidsnota Wet inburgering 2022 
 

Cluster 
participatie: 
Wim, Henk 
en 
Margrietha 

Vóór 9 
augustus 

03. 29-06 Lidmaatschap de Koepel aanvragen Ina  
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Portefeuilleverdeling 
 
Jeugd: P. Everloo (portefeuillehouder,  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 
 

 

 


