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Verslag vergadering Adviesraad Sociaal Domein Gemeente Oldebroek 

Datum:   07-09-2021 

Tijd:   19.30 – 21.30 uur 

Locatie:   Raadzaal Gemeentehuis te Oldebroek 

Aanwezig:  Jan Hammenga -  Elke van den Heuvel – Liesbeth den Ouden       

                                                    Peter Everloo - Magda van Benthem (gemeente) – Ina Mol  (notulist) – Karen-Anne van Dorp - 

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

                                                    Jolanda Verstraten (gemeente) 

Afwezig:   Margrietha van de Werfhorst – Janneke van de Berg – Joop Rikkers 

Volgende vergadering: 26 oktober 2021 19.30-21.30 uur                                                  

01. Opening & Mededelingen 

Voorzitter Chris van Tilborg heet ieder van harte welkom na de vakantieperiode, in het bijzonder welkom 

aan Jolanda Verstraten. 

 

02. Aanvulling & Vaststelling agenda       

Agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 
03. Verslag vorige vergadering d.d. 29-06-2021 & actielijst 

2. Datum wijzigen 07→ 01-06 moet zijn 01-07 
Verslag wordt onder dank aan de notulist vastgesteld. 
 

04. Ingekomen stukken en mededelingen 
- Aangepaste beleidsregels TONK 
- Koepel Adviesraden inschrijving + factuur – Meld je aan voor de Nieuwsbrief 
- Plan van aanpak motie LHBTQ (Gemeenteraad 30 sept. a.s.) 
- GoedBezig Factsheet 2020  (Jeugd)-  
- Cultuurmakelaar Oldebroek, jaarverslag 2020 
- Gea van Dieren, opzegging lid adviesraad  
   We besluiten als adviesraad persoonlijk afscheid van haar te nemen, Liesbeth en Janneke zullen met  
   presentje langsgaan bij Gea. 
- Factuur Natuurlijk Hosting Security (Website) 
- Adviesaanvragen 2e helft 2021  
  Nagekomen:  
- Uitnodiging avond mantelzorg op 14 september a.s. 
-  Adviesaanvraag Beleidsnota’s schuldhulpverlening 
- Uitnodiging Workshop Wonen, welzijn & zorg 7 oktober 16.00 - 18.30 uur 
- Herbenoeming Jan Hammenga voor 4 jaar, voorzitter dankt Jan voor bereidheid nogmaals een periode 
   beschikbaar te zijn voor adviesraad en inwoners. 
- Uitnodiging voor Raadsbespreking Jeugd, Elke van den Heuvel is hiervoor beschikbaar 
- Raadsinformatie brief WMO, m.b.t. regionale aanbesteding 
 

05. Ontwikkeling in de Jeugdzorg  

 Presentatie en bespreking (Cluster Jeugd) 

(voor actuele gegevens Jeugdzorg zie rapportage Sociaal Domein 1e kwartaal) 

 

Mooie, duidelijke presentatie van Peter, Karen-Anne en Elke. 
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Presentatie ontvangen jullie om alles nog eens na te zien. 

Kernpunten: 

- Wij zijn er voor de Jeugd 

- Regiovisie is prachtig maar er is nog ongelofelijk veel werk te doen 

- We moeten meer in contact met beleid, CJG, etc. 

- Je hebt een dorp nodig om een kind op te voeden 

- Het is een puzzel die klaarblijkelijk moeilijk te leggen is. 

 

06. Adviezen, signalen en nieuws uit de clusters : 

Cluster WMO: 

- Regionaal Advies “Verordening Leerlingenvervoer” ½ sept 

  Eind september moet het Advies zijn uitgebracht. Cluster WMO was het eens met de notitie van Putten. 

  Chris onderstreept voorstel van Putten voor het instellen van een ‘vervoerspanel’. Vergadering besluit het    

   voorstel regionaal advies van Putten over te nemen. 

- Regionaal Advies “Beleidsnota Schuldhulpverlening” (Elburg-Oldebroek) 8 okt a.s. 

   Wordt een advies van Elburg & Oldebroek. Wim & Jan hebben samen in het voortraject gezeten en  

   werken de input voor het advies uit. 

- Uitvoeringsnota “Mantelzorg” info-avond 14 sept a.s. in de Zwikmeule 

   Hebben we uitnodiging voor ontvangen. (Wim Groeneveld heeft zich later hiervoor beschikbaar gesteld) 

- Regionaal Signaal “Dagbesteding (WMO) aanbieders haken af” 

   Raadsbrief gekregen van juli. Het is een herstel op tariefstelling van de kostprijs. Magda gaat 

   navragen of er nog een officiële rol hierin is weggelegd voor de Adviesraad. Voorzitter dringt aan op het  

   op de hoogte houden van de adviesraad in dit reparatieproces. 

   Nagekomen antwoord van Magda van Benthem: 

     Adviesrol bij reparatie aanbesteding Wmo: de adviesraden hebben destijds advies uitgebracht op  

             de visie  voor de inkoop. Aan deze visie verandert bij de ‘reparatie’ niets. Mogelijk moeten ook  

             productbeschrijvingen worden aangepast en dit vraagt vervolgens een aanpassing van de  

             beleidsregels. Dat is nu nog onduidelijk. Mochten de beleidsregels moeten worden aangepast, dan  

             is dat het moment dat de adviesraad opnieuw om advies wordt gevraagd. 

  Cluster Participatiewet: 

- Lokaal Advies “Wet Inburgering 2020”(verzonden 2 aug jl.) 

   Is gepasseerd en gelukt. Met dank aan leden cluster P.wet en Henk Riksen. 

  Sociaal Domein: 

- Regionaal Advies “Regionaal Advies “Regionale gezondheidszorg” nov a.s. 

  Voorzitter rapporteert deelname, samen met Joop Rikkers, aan de regionale digitale vergadering van 28 

  juni jl. waarin beiden input hebben geleverd.  

  WMO trekt dit met een lid van Jeugd en een lid van Participatiewet. 

- Agenda gemeenteraad en commissies: 

   Gemeenteraad 30 sept , Commissie 16 sept en 14 okt. 

 

07.  Organisatie Adviesraad: 

 - Indrukken voorzitter na gesprekken met leden 

   Chris heeft met iedereen kennismakingsgesprekken gehad. Fijne gesprekken met verrassende 

   uitkomsten. Dankbaar voor deze start als voorzitter. Als de start niet goed gaat loopt de rit niet goed. 
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   De wens meer kennis met elkaar delen en kennis maken met elkaar: grote betrokkenheid. 

   Voorts rapporteert hij kennismakingsgesprekken met de Wethouder samen met Magda van Benthem,   

    Ina Mol, Barbera Veldhoven teamleider Sociaal Team, Kees de Jong van PIO en Lenneke Kolkman  

    Onafhankelijke Cliëntondersteuner Mee Veluwe 

 - Voorstel Dagelijks Bestuur en bemensing 

    Faciliterend en advies. Opstellen agenda, content website en voorbereiding jaarverslag etc.. Welke  

    Netwerken hebben we? Deze hebben we nodig om zichtbaar te zijn. Budgetbewaking. 

    Vergadering stemt in met voorstel voor het Dagelijks Bestuur en met de benoemingen van Wim  

    Groeneveld als vicevoorzitter en Henk Riksen als secretaris. 

     - Voorstel 1e “hei-dag” 

     Voorstel voor de 1e hei-dag is op een zaterdag. Mooie manier om erachter te komen welke 

      expertise we in huis hebben en dit met elkaar delen en waar zijn we eigenlijk voor?  

      Daarna de werkwijze uitwerken. 

      Ieder stemt in met dit voorstel. 

 

08. Rondvraag & sluiting: 

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt, de voorzitter sluit onder dank voor ieders bijdrage de 

vergadering. 

 

Actielijst 

Nr. Datum Actie Actiehouder Termijn 

01.  07-09-‘21 Bezoek Gea van Dieren Liesbeth/Janneke  

02. 07-09-‘21 Uitnodiging voor Raadsbespreking Jeugd Elke 16 september 

03. 07-09-‘21 Regionaal Advies “Beleidsnota Schuldhulpverlening Wim & Jan 13 oktober 

04. 07-09-‘21 Uitvoeringsnota Mantelzorg Wim  14 september 

05. 07-09-‘21 Rol voor Adviesraad Regionaal Signaal “Dagbesteding 
(WMO) 

Magda  

06. 07-09-’21 Regionaal Advies Regionale Gezondheidszorg WMO+Jeugd+P.wet 8 november 

07. 07-09-‘21 Gemeenteraad Plan van aanpak motie LHBTQ Wim 30-09-‘21 

08. 07-09-‘21 Datumprikker Hei-dag DB  

09. 07-09-‘21 Vastleggen benoeming vice-voorzitter & secretaris Chris  

10. 07-09-‘21 Workshop Wonen, Welzijn & Zorg DB 7 okt 16.00 u 

  

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

 

 


