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Verslag vergadering  

Adviesraad Sociaal Domein Gemeente Oldebroek  
 

 

Datum:   7 december 2021   

Tijd:    19.30 – 21.30 uur 

Locatie:  Online - Teams 

Aanwezig raad: Peter Everloo, Jeanet van Gelder, Wim Groeneveld, Jan Hammenga,  

   Elke van den Heuvel, Liesbeth den Ouden, Joop Rikkers, Henk  Riksen,  

    Chris van Tilborg, Margrietha van de Werfhorst 

Aanwezig gem.: Magda van Benthem, Marit Zoet, Dorina Wering, Liesbeth Vos  

Afwezig m.k.:  Janneke van de Berg (wegens familieomstandigheden). 

Notulen:  Ina Mol 

 

1. Opening & Mededelingen 

Voorzitter Chris van Tilborg heet iedereen van harte welkom, in het bijzonder aan Marit & 

Dorina en Liesbeth Vos. Ook een bijzonder welkom aan Peter en Joop omdat het voor hen 

vanavond de laatste vergadering is. 

 

2. Aanvulling & Vaststelling agenda 

Toegevoegd wordt als punt 2b: Adviesaanvraag gemeentelijk onderwijsachterstandsbeleid 

Agenda wordt verder ongewijzigd vastgesteld. 

 

2b. Adviesaanvraag gemeentelijk onderwijsachterstandsbeleid. 

Het reed ontvangen concept gemeentelijk beleid t.a.v. Onderwijsachterstand 2022-    

2026 wordt verder toegelicht door Marit Zoet en Dorina Wering. De Adviesraad heeft hierbij 

een adviserende rol. 

De meeste Input voor het beleidsvoorstel is opgehaald bij de partners en is mede hierdoor 

grotendeels tot stand gekomen.  

VVE kan niet  voor alle kinderen ingezet worden, maar wel specifiek voor kinderen met een 

ontwikkelingsachterstand. Landelijk wordt bepaald wat de doelgroep zou moeten zijn voor het 

VVE. Daarin zit ook de indicator dat men schulden heeft en dat dit invloed heeft op de 

ontwikkeling van het kind. In Oldebroek is deze doelgroep nog niet in het EVV beleid 

opgenomen, maar uiteindelijk is dit wel zichtbaar bij de kinderen die deze indicatie krijgen. 

EVV beleid kan ook preventief worden ingezet als er een indicatie is dat er achterstanden 

kunnen ontstaan.  

Integraal wordt breed gekeken wat nodig is bij gezinnen die voor hulp aankloppen bij sociaal 

team en CJG. Dit is min of meer de standaard werkwijze. 

Elke van de Heuvel, die dit keer nog geassisteerd wordt door Peter Everloo, kan met Marit 

contact Zoet contact opnemen met eventuele vragen. 

Tot slot bedankt Chris de beide dames voor hun bijdrage dat ons meer inzicht in dit dossier 

heeft gegeven.  

 

3. Verslag vorige vergadering d.d. 26-10 jl.) 

Joop: Punt 6 → Opvang vluchtelingen. Magda geeft aan dat er geen noodopvang is binnen 

de gemeente Oldebroek, maar dat wij wel onze bijdrage leveren aan de gemeente Nunspeet. 

In Vierhouten is een noodopvang in de Lange Jan. Op korte termijn moesten er 50 plaatsen 

komen en daarom 

is in de regio gekeken wat mogelijk is en ondersteunen wij nu Nunspeet en vullen wij de  

donderdagen in op deze locatie met hand en spandiensten. 

 

Jan: Complimenten aan Ina voor de verslagen. Maar Jan mist zijn opmerkingen bij punt 6 en 

wil ze graag genoteerd zien in het verslag. Jan mailt deze door naar Ina die deze alsnog hierin 

zal opnemen. Verder vult Jan nog aan dat ook de wens door de adviesraad is uitgesproken 
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om mee te denken over de vraagstelling van dit soort onderzoeken. Mogelijk dat de uitslag 

van deze onderzoeken een basis zijn voor mogelijk nieuw beleid.   

Chris: Verbaast zich over het feit dat de adviesraad zo laat wordt geïnformeerd over dit 

cliëntenervaringsonderzoek en niet betrokken is bij de totstandkoming van de vragenlijst. 

Misschien goed hier nog eens naar te kijken om naast een positief advies ook opmerkingen 

ter verbetering te kunnen plaatsen. 

Dit na aanvulling met de opmerkingen van Jan alsnog oppakken. 

 

t.i. Chris heeft op 9 november een gesprek met Liesbeth & Magda gehad en de eerste 

maanden van  zijn voorzitterschap geëvalueerd en daarbij verslag gedaan van onze recente 

Heidag. 

 

4. Ingekomen en uitgaande stukken 

Geen bijzonderheden te melden. 

3 stukken bijgekomen: 

Info aanbesteding jeugd 

Memo voorlopige gunning jeugdhulp 

Mail van inwoner met opmerkingen dat onze website niet bijgewerkt is. Wij zullen deze 

beantwoorden met 

de toezegging dat we dit binnenkort zullen doen.  

 

5. Adviezen/Signalen/Raad-Commissievergaderingen ter bespreking 

Planning en voortgang adviezen: 

Een reactie over het leerlingenvervoer is nog niet ontvangen. Liesbeth Vos deelt mee dat 

deze dinsdag de 14e in het college ligt waar dan ook een reactie naar de adviesraad wordt 

geformuleerd. Er is een artikel uitgehaald en dat zal in het antwoord toegelicht worden. 

 

Het proces over het gegeven advies over de regionale gezondheidszorg is zojuist gestart en 

zal nog even op zich laten wachten, want er zijn hier veel gemeenten bij betrokken die allen 

op een lijn moeten komen.  

 

Voor de uitvoeringsnota mantelzorg wordt op korte termijn, anders dan gedacht, geen advies 

gevraagd. De uitvoeringsnota mantelzorg valt binnen het beleid sociaal domein waar in 2022 

in z’n geheel mee aan de slag wordt gegaan. De verschillende thema’s die daar onder vallen 

worden verder uitgewerkt in uitvoeringsnota’s. De nota mantelzorg is zo’n uitvoeringsnota dat 

binnen dat kader valt en is derhalve geen nieuw beleid. De uitvoeringsnota wordt volgende 

week in het college vastgesteld en hierover zullen wij dan weer geïnformeerd worden.  

 

Het overzicht wordt nog aangevuld met het regionale advies over de maatschappelijke 

ondersteuning dat in mei is uitgebracht. Joop zal daarvoor nog e.e.a. toesturen uit zijn archief.        

 

Het uitgebrachte ongevraagde advies over de onbekendheid van de onafhankelijke 

cliëntondersteuning krijgt een vervolg in een digitaal gesprek met Dorina Wering op 13 

december.      

 

Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen 

 

Joop heeft de online bijeenkomst Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen 

bijgewoond over dit thema en er is documentatie gedeeld. Verder adviseert hij de leden om op 

31 maart 2022 (overdag) bij maatschappelijke zorg festival in Heerde aanwezig te zijn om op 

de hoogte te blijven van de ontwikkelingen van deze toch wel complexe materie. Tevens staat 

er ook nog een informatiedag op 22 november gepland van de gezamenlijke adviesraden wat 

’s avonds plaats vindt.  

Ieder wordt gevraagd de nota en het meegestuurde verslag nogmaals goed door te lezen. 
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Reactie op advies Wet Inburgering. Recent ontvangen en hierop zijn geen reacties uit de 

adviesraad.  

 

Reactie op advies Schuldhulpverlening 

Chris geeft aan dat wij dit vrij laat ontvangen hebben; heeft dit al aan Magda laten weten. 

Binnen de adviesraad was er bij enkele leden toch wat onvrede over de reactie op ons 

gegeven advies en is er in het DB over gesproken. De commissie heeft de nota inmiddels 

unaniem aangenomen. Toch blijft de wens om hier met de beleidsambtenaar, Liesbeth en 

betrokken raadsleden over van gedachten te wisselen. 

 

Jan vraagt of het mogelijk is om de procesgang aan te passen waarbij de Adviesraad het 

recht heeft op een weerwoord van een door het college gegeven reactie. Wij kunnen nooit 

meer reageren op het antwoord van het college. Liesbeth geeft aan dat het college de reactie 

naar de Adviesraad vaststelt. Dan is het ook vastgesteld door het  college. Het is altijd aan de 

Adviesraad de gelegenheid om in de Commissie je woord te gebruiken, hoewel dit niet de 

meest elegante werkwijze is. Betere er vooraf samen uit te komen.  

Ons verzoek blijft wel om zo snel mogelijk de reactie binnen krijgen waarbij Magda nog 

aangeeft dat volgens de verordening dit binnen 2 weken na het vaststellen door het college 

gebeurt.  

Vervolgens komt Magda nog terug op het gelopen proces rond het advies over de 

schuldhulpverlening en neemt het op voor Rienk, omdat er zoveel kritiek is, terwijl hij er zoveel 

moeite in heeft ingestoken van de start tot aan het einde in gesprek te gaan en gelegenheid 

gaf om vragen te stellen.  Magda doet nogmaals de uitnodiging voor een evaluerend gesprek. 

 

Advies visie Wonen, Welzijn en Zorg 

Regionaal advies nota volksgezondheid 

 

Regionale adviezen (uit voorzittersoverleg 26-10 jl) 

Willen de verdeling gaan spreiden.  

Voorstel is Elburg en Ermelo Jeugd, Putten en Zeewolde Participatie, Nunspeet en Oldebroek 

WMO. 

23 maart volgend overleg gepland. 

 

Commissie overleggen  

- Commissie 2 december ‘21 

- vaststelling beleidsnota schuldhulpverlening 

- vaststelling visie jeugdhulp Noord-Veluwe 

- Gemeenteraad 16 december ‘21 

 

6. Ter bespreking 

Voorstellen DB n.a.v. Hei-dag (zie ook verslag 26-11) 

Deze voorstellen zijn al met Magda gedeeld. 

 

Advisering 

Voorstel adviseringsproces wordt unaniem akkoord bevonden. 

 

Cluster-/werkgroepindeling 

Gekeken naar het advies van de Koepel. 

Jeanet vraagt zich af of je bij de clusterindeling hier zelf in meegenomen wordt en wat 

je er zelf van vind. Er is voorstel gemaakt maar er wordt daar zeker rekening mee 

gehouden. Iedereen kan er nog op reageren. 

Jan: Andere benaming toe te passen, dit lijkt Jan onhandig en Elke vraagt zich af wat de 

aanleiding hiervan is. 

Henk geeft aan dat andere adviesraden dit ook gebruiken. Het is niet andere benaming 

maar ook andere en verbreedde  indeling. 

Joop: Compleet andere indeling. Idee van de wetten loslaten.  
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Magda: Gemeente gebruikt deze indeling niet. We kennen dit niet. Match niet met ons. 

Peter: Verandering is nooit verkeerd. Clusters veranderen in de loop der tijd. Integraliteit is  

belangrijk in dit hele verhaal. 

Liesbeth: Vind het wel prettig. Spreiding van onderwerpen. 

Besloten wordt om de nieuwe indeling in te voeren.    

    

Werving leden 

Vanuit eigen netwerk kijken of we mensen kunnen vinden. Verder gebruik maken met de  

mogelijkheden die de Gemeente biedt. Een van de PIO leden wil toetreden, daar contact mee 

opnemen. 

Nadrukkelijk kijken of we een jeugdig iemand kunnen vinden voornamelijk voor jeugd. 

Vacature jeugd en communicatie/website. 

 

Elke: hoe kun je mensen inwerken? Vooral de nieuwe mensen. Wie gaat dit doen.  

De Koepel heeft inwerksessies geeft Chris aan. Ook een lid als coach aanwijzen is een optie. 

Joop: de cursus van de Koepel is eigenlijk een must voor iedereen. Erg belangrijk. Mogelijk in 

combinatie met een coach. 

 

Informatie  

Wens is filteren kijken naar berichtgeving. 2e wens: met betrekking tot archief in de 

Cloud. Wil iedereen dit gebruiken? Kwartaaloverzichten, stukken, adviezen, vergaderingen, 

etc..  

Besloten wordt om hier verder mee te gaan en Henk gaat dit beheren. 

 

Vergaderfrequentie 

Het advies naar 10 maandelijkse vergadering. Elke 3e dinsdag van de maand.  

Liesbeth geeft aan aanwezig te zijn naar belangrijkheid van de onderwerpen, Magda 

kan ook niet beloven elke maand aanwezig te zijn en Ina weet ook niet of elke maand 

haalbaar kan zijn voor haar. 

 

7. Afscheid Peter Everloo en Joop Rikkers 

Chris en Liesbeth Vos bedanken Peter en Joop voor hun inzet de afgelopen jaren. Zullen hun 

kennis en ervaring gaan missen. Wensen ze al het goeds toe. Bloemen en bon worden 

bezorgd bij Joop en Peter. 

Nog een woord van dank van Liesbeth aan de Adviesraad. Volgende week komt er een 

attentie jullie kant op als dank. 

 

8. Rondvraag & Sluiting 

 

Volgende vergadering 18 januari 2022 om 19:30 uur 

 

 

 Portefeuilleverdeling 

Opgroeien en opvoeden Elke + 2 vacatures 

Participeren Wim en Margrietha 

Opvangen Liesbeth en Jan 

Wonen en vervoer Janneke en Jeannet + 1 vacature 


