
 

 

 

 

 

Verslag vergadering Adviesraad Sociaal Domein Gemeente Oldebroek 

 
Datum:    26 oktober  

Tijd:     19.30  – 21.30 uur 

Locatie:    Raadzaal Gemeente Oldebroek 

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

                                                         Margrietha van de Werfhorst – Jeannet van Gelder – Henk Riksen – Wim                       

        Groeneveld - Annegreet Nijhof (gemeente)  – Yvonne Roseboom (gemeente) – Ina  

       Mol (notulist) - Magda van Benthem (gemeente) – Joop Rikkers 

Afwezig:    Peter Everloo 

Volgende vergadering:  7 december 2021 
 

01. Opening/Welkom 19.30 uur 

Voorzitter heet allen hartelijk welkom, in het bijzonder de gasten van vanavond. 

 

02. Vaststelling agenda 

Agenda wordt ongewijzigd vastgesteld 

 

03. Bespreekpunten Gemeente: 

-Toelichting conceptnota Visie Wonen, Welzijn en Zorg door Yvonne en Annegreeth 

(info workshop eerder verstuurd op 5-10 jl.) 

 

De projectgroep bestaat uit Annegreeth Nijhof, Klara Slijkhuis en Yvonne Roseboom. 

 

De presentatie is bijgevoegd. Hier kunnen jullie alles terug vinden. 

 

Workshop: Chris geeft aan dat er teweinig tijd was voor de thema’s. De 1e nam veel tijd waardoor de rest niet aan 

bod kwam. Het is de bedoeling om partijen bij elkaar te brengen. Werden als gasten aangekondigd maar werd als 

niet prettig ervaren. Het is goed te weten in welke rol je er zit. Wim geeft aan geen goed gevoel aan de workshop 

te hebben overgehouden. Yvonne neemt de opmerkingen van Chris en Wim mee en geeft aan dit absoluut niet de 

bedoeling is geweest.  

 

1 november ’21 ontvangt de Adviesraad het concept. 

 

- Uitvoeringsagenda Sociaal Domein 2022 

- Evaluatie beleidsplan Sociaal Domein 2019-2022 

  Wat Magda heeft uitgeprint wordt uitgedeeld en de leden kunnen Magda mailen naar aanleiding hiervan. 

 

 Waar zijn we mee bezig? 3 luikjes die wel met elkaar te maken hebben: 

 1. Evaluatie beleid Sociaal Domein 2019-2022 

     Vraag voor nu: Wat gaat goed en wat kan beter? 

     

2. Uitvoeringsagenda Sociaal Domein 2022 

     Vraag voor nu: Wat vindt u belangrijk voor de agenda in 2023? 

 

3. Doorkijk naar 2022 

    Vooraankondiging: Doe mee in 2022! 

    Wordt beroep gedaan op de Adviesraad voor een Adviesaanvraag. 

 

04. Verslag vorige vergadering d.d. 07-09-2021/actielijst/rapportages 

Het verslag wordt met dank aan de notulist ongewijzigd vastgesteld. 



05. Ingekomen en uitgaande stukken (overzicht) 

- Folder Onafhankelijke Cliëntondersteuning 

Voorzitter onderstreept hierbij het belang voor de Onafhankelijke Cliëntondersteuning, goed om inhoudelijk kennis 

van te nemen. 

Overigens verder geen op- en/of aanmerkingen of vragen. 

 

Chris geeft aan blij te zijn met de herbenoeming van Janneke van den Berg. 

 

06. Adviezen/Signalen/Raad-Commissievergadering ter bespreking 

Planning en voortgang Adviezen (overzicht) 

- Leerlingenvervoer is weg (29-09), moet nog een reactie op komen. 

- Regionale nota volksgezondheid: Concept advies van Elburg: Geen op- en/of aanmerkingen en vragen. Chris 

  heeft aan regel 8 nog wat meer ‘body’ gegeven. Cluster is content met het stuk, er is kritisch naar de nota 

  gekeken. 

- Wet inburgering: Chris geeft aan de reactie niet te hebben ontvangen. Magda gaat hier achteraan. Ina heeft dit  

  ondertussen doorgestuurd . 

- Visie W.W.Z.: Wim gaat dit advies ‘trekken’. Uit elk cluster moet er 1 persoon aanschuiven bij Wim. Zodat we een 

  advies met ‘body’ neer kunnen zetten. 

- Beleidsnota schuldhulpverlening: Is nog geen reactie. 

- Nota mantelzorg: Moet nog komen → is vertraagd in de planning. Dit horen we nog. 

 

Uit commissie vergadering 14-10-2021 

- Programmabegroting 2020-2025: Er is een verordening langs geweest met betrekking tot de regels Wmo PGB..  

- Cliëntervaringsonderzoek WMO 2020: Positieve uitslag van het onderzoek (Magda gaat kijken naar de weg van 

  de stukken naar de Adviesraad en waar moet advies op worden gegeven).  

  Jan heeft de volgende opmerkingen: 

 - Bld. 1 bij de samenvatting: De laatste regel van pagina 1, wordt aangegeven dat 28% van de deelnemers geen 

   vervangende hulp (soms)  nooit geregeld is. Hoe is dat mogelijk? 

- Bld 11 vraag 13 wordt gesteld bij het eerste aandachtspuntje, dat er niet goed wordt geluisterd naar de wensen 

  van de 27 cliënten. Hoe is dat mogelijk? 

- Bij het tweede aandachtspunt, gaat er iets niet goed in de communicatie tussen de gemeente Oldebroek en de  

 cliënten. Hoe is dat mogelijk? 

- Op bld. 21 vraag 19, wordt gesproken over respectloos behandelen door de medewerkers. Dit moet niet mogelijk  

  zijn.  

Jan geeft aan dat deze vragen nadere toelichting behoeven. Dit zijn opmerkingen die weliswaar bij de uitvoering 

horen, maar toch ook wel van belang zijn voor de Adviesraad. Magda gaf aan, dat de vragen zouden worden 

neergelegd bij het Sociaal Team. Vervolgens vindt er een discussie plaats over de vraagstelling door de 

onderzoekers. Gaarne wil de Adviesraad meedenken over de vraagstelling.. 

- Cliëntervaringsonderzoek Jeugd 2020: (Magda gaat kijken naar de weg van de stukken naar de Adviesraad en 

  waar moet advies op worden gegeven) Mooi om te zien dat de ouders elkaar  interviewen: positief stuk. 

 

  Chris stelt voor om n.a.v. het Cliëntervaringsonderzoek WMO 2020 de  gemeente onafhankelijk advies te 

  geven, om de  onafhankelijke cliëntondersteuning meer bekendheid  

  te geven. Chris maakt een opzet en stuurt dit rond.  

 

- Rapportage inspectie kwetsbare kinderen in jeugdbescherming 

- Rapportage Sociaal Domein 2e kwartaal 2021 

- Raadsinformatiebrief nieuwe aanbesteding WMO 
- Noodopvang vluchtelingen:  Margrietha vraagt zich af wat doet de gemeente aan noodopvang? Magda geeft 

  aan om dit even te checken. Op gebied van statushouders, hier lopen wij op achter. Door teweinig beweging in de 

  huur huizen. Er wordt gekeken naar lege gebouwen gaf de wethouder aan. Wordt gekeken naar de lange termijn 

  opvang. 

- Gemeenteraad 01-11-2021: Begroting 

- Commissie 02-12-2021 

 

07. Overige bespreekpunten 

- Hei-dag 06-11-2022: Henk geeft aan dat een stuk team-building mooi zal zijn, visie-vorming, hoe presenteren 

  wij ons in de samenleving, advisering: Hoe pro-actief willen we zijn? En wat is haalbaar? In het begeleidend 

  schrijven wordt de dagvoorzitter voorgesteld. Henk hoopt op een leerzame dag en dat we sterker in onze rol  



 komen te staan als Adviesraad. In het voorjaar zal er nog een hei-dag gaan plaats vinden. 

- Budget Adviesraad 2022: Ziet er goed uit en iedereen is het er mee eens. 

 

08. Rondvraag & Sluiting 

Joop: Noemt dat de Adviesraad formeel recht heeft op 12 leden en een voorzitter. Peter en Joop stoppen ermee. 

Hierdoor ontstaan vacatures. Dit wordt besproken op de Hei-dag. 

Jan: Dropbox voor documenten? Henk gaat kijken wat mogelijk is. 

 

 

 

 

 

 

Actielijst 

Nr. Datum Actie Actiehouder Termijn 

01. 26-10-
‘21 

Beschermd wonen: Joop/Jan/Jeanet Ina geeft de leden op voor 
23 november ’21 

23-11-‘21 

02. 26-10-
‘21 

Voorzittersoverleg Chris 27-10-‘21 

03. 26-10-
‘21 

Visie W.W.Z. Wim/Elke/Liesbeth/Janneke 07-12-‘21 

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 
 

 

 

 


