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Datum:   15 februari 2022 

Tijd:    19.30 – 21.30 uur 

Locatie:   Zoom meeting 

Aanwezig raad:  Chris van Tilborg, Wim Groeneveld, Jan Hammenga, Henk Riksen, Margrietha van de 

                                                    Werfhorst, Janneke van de Berg, Liesbeth den Ouden, Jeanet van Gelder, Elke van den  

                        Heuvel 

Aanwezig gemeente:  Liesbeth Vos, Magda van Benthem, Yvonne Rooseboom, Klara Slijkhuis, Ina Mol 

Gast:   Elly de Jong            

Afwezig met kennisgeving: 

Verslag:    Ina Mol 

Volgende vergadering: 15 maart 2022 
 

01. Opening en mededelingen 

19.38 uur: Chris opent de vergadering. Welkom aan iedereen. Janneke is nog onderweg. Twee deelnemers 

met alleen geluid. Volgende keer weer live! Hartelijk welkom in de vergadering. Aantal gasten: Elly de Jong  

(interesse adviesraad, wil keer meekijken), beetje kennismaken. Twee dames visie WWZ: Yvonne en Klara. 

Welkom door Chris. Liesbeth Vos aanwezig. Magda van Benthem aanwezig. 

 

02. Vaststelling agenda 

Agenda wordt vastgesteld. Liesbeth Vos vertrekt na agendapunt 11. 

 

03. Visie en uitvoeringsplan Wonen, Welzijn en Zorg 

 

Presentatie door Yvonne en Klara. Presentatie → PowerPoint beschikbaar 

 

Vraag Elke: vergrijzende groep neemt toe. Jeugdigen ook grote groep. Wordt er verbinding gelegd tussen 

twee groepen? Ja, in de visie richten we ons vooral op de mensen die ondersteuning nodig hebben bij het wonen. 

Meer weet hebben van elkaar. 

 

Liesbeth den Ouden: thuis wonen is heel belangrijk. Denken we ook aan de huisartsen die enorm extra belast 

worden? Overbelasting bij de huisartsen, denken we daar ook aan bij deze mooie plannen? 

Klara: wij hebben met alle huisartsen één aandachtsfunctionaris vanuit de gemeente. Zaken rondom wonen, 

formele en informele zorg. Magda haalt vragen op bij de huisartsen, POH-GGZ lijntjes beter verbonden. Alle 

onderwerpen raken hen ook. 

 

Wim Groeneveld: laatste sheet advies niet deelneemt aan werkgroep? Waarom is daar niet voor gekozen? Rol 

adviesraad vooral adviserend en in werkgroepen participeren. Ander beeld daarbij? Graag willen deelnemen aan 

werkgroepen. Wim: ik lees in het stuk ook dat de taskforce. Wij zijn toch de vertegenwoordigers van de bevolking? 

Genoeg informatie om als partner deel te kunnen nemen aan de discussies. 

 

Liesbeth Vos: we willen alle inwoners en alle partijen meenemen, niet alleen de adviesraad zien. Participatie niet 

alleen voorbehouden aan de adviesraad. Zuiver in de rollen houden. Aan de voorkant meegaan in alles.  

Adviesraad ontvangt tweemaal per jaar voortgangsrapportage 

Voorzitter: Als adviesraad gaan we kijken naar uitvoeringsplan en indien nodig nog ergens de vinger bij willen 

leggen. Zit alles er voldoende in. Mogelijk adviseert adviesraad op uitvoeringsplan.   

 

Henk Riksen: hoe gaan we om met stikstofproblematiek. Yvonne Rooseboom: dan gaat het om bouwopgaven. 

Liesbeth Vos: Problemen ondervinden hierbij vooral de bedrijven. Woningbouw in veel mindere mate.  Gelderland 

koopt, in navolging van andere provincies, nu ook stikstof vergunningen op. Dit is ook voor de arbeidsmarkt goed,  

omdat de mensen die hier komen wonen dan ook hier kunnen werken. 

 

Janneke van den Berg: zo klein mogelijke ecologische afdruk? Liesbeth Vos: ja, we kijken naar tiny houses e.d.. 

Verplaatsing WHC of niet? Gasloze wijk, zeker met elkaar de duurzame kant op. 

 



Verslag vergadering Adviesraad Sociaal Domein Gemeente Oldebroek 

 

 
 

04. Vaststelling verslag 07 december 2021 

N.a.v. punt 3: 31 maart wordt 12 mei. 

Punt 7: Jan vraagt of er vervanging komt als Magda niet aanwezig is. Chris geeft aan dat tijdens vergadering is 

besproken dat dit niet nodig zal zijn. 

Verslag wordt vastgesteld. 

 

05. In- en uitgaande stukken 

Geen vragen hierover. 

 

06. Actielijst Plenair 

Cliëntervaringsonderzoek: Dit is een goed gesprek geweest en er is een verslag van gemaakt. We worden 

betrokken bij het proces rondom cliënttevredenheidsonderzoek. Adviesraad ontvangt in het vervolg eerder het 

rapport cliëntervaringsonderzoek om daarop te kunnen reageren. 

 

Vervolggesprek over wederzijdse verwachtingen. Gemeente – Adviesraad: Gesprek is uitgesteld naar 10 maart. 

DB gaat in gesprek en hierover wordt zsm verslag gedaan naar de leden. 

 

Pamflet inclusiebeleid is naar politieke partijen gestuurd: Onderwerp in thema vergadering behandelen. Met 

elkaar kijken wat we hierin belangrijk vinden. Vooraf aan advies wil voorzitter allereerst binnen de adviesraad 

inclusie op de agenda hebben.  

Jan geeft als tip om Wilco Vos hierbij te betrekken omdat hij hier veel vanaf weet. 

Liesbeth Vos: Dit jaar gaan we onder leiding van Magda aan de slag met een nieuw beleid voor het Sociaal 

Domein. Liesbeth wil onze kunde en kennis op Inclusie hierin gaan betrekken. Dan kunnen we samen dit proces 

doen. Dan lopen we samen op. 

 

Op- aanmerkingen verkiezingsproces 2018 boven water krijgen om aan gemeente door te geven: Margrietha heeft 

behoorlijk gespit in de stukken maar kon niets vinden. Voor zover als ze kan bekijken zijn de regels niet voor 

iedereen duidelijk. Vooral voor mensen met beperkingen. Belangrijk dat de regels goed gehanteerd worden.  

 

Chris is aanwezig geweest bij het PIO overleg met als thema ‘Jeugd’. Was bijzonder interessant, ook om hierbij 

aanwezig te zijn. Chris zijn vraag is dan ook of de leden het er mee eens zijn, om ons hier regelmatig te 

presenteren. Kunnen we instemmen als wij als Adviesraad hierbij aanwezig kunnen zijn, zeker bij de thema 

vergaderingen. Er hoeft niet altijd dezelfde naar toe, we kunnen hier in rouleren. Degene die dit wil, kan dit bij 

Henk melden. Voor degene die werken zijn met hoge uitzondering beschikbaar. Besluit: Vergadering akkoord 

adviesraad als deelnemer aan PIO, Chris zal e.e.a. bevestigen aan PIO. 

 

07. Adviezen 

Uitvoeringsprogramma mantelzorg: Hier is advies op uitgebracht. Chris wil er op wijzen dat het een uitgebreide 

nota is en vraagt dit per werkgroep bekijken.  

 

Onafhankelijke cliëntondersteuning: Er zijn wat vragen over onze argumenten. Chris stelt voor om contact te 

zoeken met Dorina en hier nog een gesprek over kunnen hebben. Magda legt contact met Dorina en dat er een 

gesprek kan plaats vinden.  

 

Reactie op het gemeentelijk onderwijsachterstandsbeleid: Elke en Jeanet geven aan dat er ruimschoots aandacht 

was voor de punten van de Adviesraad. Chris laat weten dat het antwoord, op de vraag met kinderen met een 

verstandelijke beperking, beetje kort door de bocht is.  

 

Aanbesteding Basismobiliteit: Harderwijk had als 1e een voorstel gedaan, hier is door 6 gemeentes op gereageerd. 

Wij hebben ook onze reactie op gegeven. Mogelijk is er een deel van ons hierin meegenomen. Geconcludeerd 

wordt dat we het er mee eens zijn. Besluit: adviesraad stemt in met concept regionaal advies 

 

08. Nieuws uit het DB 

We hebben niet veel te vertellen maar wel dat de vacatures zijn geplaatst. Hier zijn al reacties op geweest. Elly 

heeft ook gereageerd en hopen hier mee verder te komen. Kees de Jong van het PIO schuift niet aan, wellicht een 

ander van lid van het PIO.  

Voorbereiding op het  gesprek met de gemeente zal ook nog plaats vinden.  
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We gaan ook thema vergaderingen houden. 

 

09. Nieuws uit de werkgroepen: 

a. Werkgroep ‘opgroeien en opvoeden” 

     Elke vraagt zich af of de dorpsgroepen contact met elkaar hebben. In samenwerking misschien met de  

     dorpscontactambtenaar. 

    Liesbeth Vos: geeft aan dat de dca onderling contact met elkaar hebben. Dat wat er in het dorp leeft faciliteren 

    zij.  

b. Werkgroep “Participeren” 

     Margrietha is bij de bijeenkomst van ‘Moedige moeders’ van Elly geweest. Denkt dat we hier wel wat mee  

     kunnen. De privacy wetgeving wordt echt als een blokkade gezien. Er is niet bekend waar hulp gevraagd kan 

     worden: CJG en ST teweinig bekend. Er werd geopperd om een soort van zorgkaart te maken: waar kan ik heen 

     als ik dit of dat probleem heb. Mooie actie in de gemeente Elburg: overleg met verschillende scholen, waarbij  

     uitgegaan wordt van kind. Waar kan het het beste terecht, bij het zoeken naar een andere school. 

c. Werkgroep “Opvangen” (sociaal vangnet) 

     Druk bezig geweest met het uitwerken van de basismobiliteit. Liesbeth geeft aan dat Jan en zij Janneke willen  

     helpen als het nodig is. 

d. Werkgroep “Wonen & vervoer” 

     Janneke merkt dat ze het lastig vind om ‘kartrekker’ te zijn. Ze wil dit liever niet. Ze wil wonen wel doen maar  

     vervoer liever niet. We gaan dit met elkaar doen. 

 

10. Commissie- en raadsvergaderingen 

Wel goed om eens te volgen geeft Chris aan. Best leerzaam. 

Liesbeth Vos beveelt de vergadering van morgenavond aan.  

 

11. Evaluatie beleid Sociaal Domein 2019-2021 

Het is een omvangrijk stuk. Het DB geeft aan om dit op een andere manier aan te pakken. Per werkgroep gaan 

bekijken. Dit plannen in een thema vergadering in mei.  

Magda geeft een aanvulling: Thema vergadering in mei komt perfect uit. April en mei zullen in het teken staan van 

de gesprekken hierover.  

 

12. Thema “Bereiking achterban” 

Elke: Op het ’t Loo hoort ze wel iets vanuit de klankbordgroep van wat er speelt. Vanuit haar werk op de Veluwe, 

gedragsdeskundige voor samenwerkingsverband van de scholen voortgezet onderwijs. Dit is een overkoepelend 

orgaan. Corona doet veel met de docenten en leerlingen en denkt het onderschat wordt. De klankborgroep van ’t 

Loo komt ongeveer 1x per 2 maanden samen. Hoort hier een beetje wat er leeft. 

 

Jeanet: Expertise is jaren gewerkt in verzorging met mensen met verstandelijke beperking op verschillende 

niveaus, psychiatrie, WMO, samengesteld gezin waarin jeugd (de kinderen) heb met netwerk daarbij. Eigen 

netwerk op professioneel gebied WMO vanaf 18 jaar en WLZ. In de familie iemand die betrokken is bij Wijk-U. 

Hoort ook veel van haar vriendin die doktersassistente is. 

 

Liesbeth: Komt uit de ouderenzorg. Is nu verpleegkundige in hospice. Vooral van ouderenzorg en WLZ ligt haar 

competentie. 

 

We moeten werken aan de bekendheid van de Adviesraad.  

Jan geeft aan dat hij en Liesbeth bij het DPGO zitten en dat ze dit als informatiebron kunnen gebruiken.  

Concreet de vraag van Chris of we ons kunnen presenteren in de wijken? Bv. de koffie-ochtenden van de 

mantelzorgers. 

Margrietha: We zijn wel betrokken geweest bij de dorpsgesprekken geweest van de dorpskernen. In Oosterwolde 

is er een actief dorpsbelang. Denkt dat je in je dagelijkse leven ook veel informatie op kunt halen. 

Elke: De klankborgroep heeft bewust ervoor gekozen om dit los te zien. Als er een vraag is over bv speeltuin, dan 

wordt onderling geregeld. Houden bewust afstand van de problematiek die er speelt → ze wijzen door. 

 

Wim heeft raar gevoel over opmerking van de wethouder; We hebben jullie als Adviesraad niet nodig om te 

participeren. Wim vraagt zich af waarom zullen we onze energie hier in stoppen. Chris geeft aan dat dit aan de 

orde wordt gesteld in het gesprek met de gemeente. We willen adviseren vanuit de kennis vanuit de burger. 
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Magda laat weten aan Wim  dat Liesbeth het niet zo heeft bedoeld. Als gemeente wordt met heel veel anderen 

gesproken vanuit ons werk, om overal de informatie te halen. 

 

13. Rondvraag 

Liesbeth Vos: Altijd fijn om aanwezig te zijn! Wil graag gesprek met Elly om meer te horen over ‘Moedige 

moeders’. Wat hebben jullie nodig en wat kan de gemeente hierin betekenen. Magda en Elly maken afspraak na 

de vergadering. 

 

Liesbeth Vos: Het ST heeft op dit moment erg te kampen met Corona. Dat betekent dat we aan de voorkant van de 

processen, de aanvragen wel doen. Maar de afhandelingen een beetje zijn beloop laten. De hulpvragen worden 

wel beantwoord. 

 

Henk: wil wijzen op de Koepel. Ieder kan zich afzonderlijk hier voor aanmelden voor de nieuwsbrief. 

Zijn bezig met de website bezig om deze goed werkend te krijgen. Voor het voorstellen van de leden mist nog info 

van Jeanet, Elke, Chris en Henk. Lever dit aan bij Henk. 

 

Jeanet is de weg een beetje kwijt met de annuleringen in de agenda. Dit is een foutje op de achtergrond. Hierdoor 

ontstaat verwarring. Daarom wordt er een link verstuurd ipv de uitnodiging. 

 

Margrietha vraagt over de website. Wil graag de site makkelijk toegankelijk hebben voor de inwoners. Meer met 

picto’s. Denk goed na hoe we de website vorm gaan geven t.a.v. toegankelijkheid. Henk zegt dat de website na 

gezamenlijk akkoord pas online gezet wordt. 

 

Magda geeft aan de website van de gemeente qua toegankelijkheid niet up-to-date is. Hier gaat aan gewerkt 

worden. En misschien dat zij Margrietha hierover in contact brengt met communicatie afdeling van de gemeente. 

Ze kan een ervaringsdeskundige hier naar te laten kijken die tips kan geven. 

 

Elly wil graag terug komen. Vind het wel interessant.  

 

14. Sluiting 

 

 

 


