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Datum:   19 april 2022  

Tijd:    19.30 – 21.30 uur   

Locatie:   Gemeentehuis – De Hazelaar 

Aanwezig:  Chris van Tilborg, Henk Riksen, Wim Groeneveld, Jan Hammenga, Janneke van de Berg, 

                    Liesbeth den Ouden, Margrietha van de Werfhorst, Elly de Jong, Jeannet van Gelder 

Aanwezig gemeente: Jannita la Roi, Annet Prinsen, Liesbeth Vos 

Afwezig met kennisgeving: Magda van Benthem, Elke van den Heuvel, Ina Mol 

Volgende vergadering:  17 mei 2022   
 

01. Opening & mededelingen 

Chris opent de vergadering en heet iedereen hartelijk welkom in het bijzonder Annet Prinsen i.v.m. 

themapresentatie “ inclusie” en Jannita la Roi als vervanger in april en mei voor Magda van Benthem. 

Afwezig met kennisgeving: Magda van Benthem, Elke van den Heuvel, Ina Mol 

 

Liesbeth Vos wil graag nu 2 mededelingen doen omdat ze na de break afwezig is. 

We zijn in het college bezig met veel organisaties wat doet Oekraïne nou met ons. Magda en andere collega’s  zijn 

hier ook druk mee. Hierdoor maakt het dat we een aantal dingen niet kunnen doen zoals ze we in de planning 

hadden. Het beleidsplan van het Sociaal Domein wordt hierdoor ook verschoven. Ook Wonen, Welzijn en Zorg zal 

opgeschoven worden.  

Het college heeft Elly de Jong benoemd tot lid van de Adviesraad.  

Chris feliciteert Elly en heet haar hartelijk welkom als lid van de Adviesraad. 

 

Vervolgens wordt een korte persoonlijke voorstelronde gehouden 

 

02. Vaststelling agenda 

Agenda wordt onveranderd vastgesteld. 

 

03. Presentatie inclusie agenda (Chris van Tilborg) 

Een uitgebreide presentatie volgt waarin de vele aspecten van de “integrale toegankelijkheid” worden getoond en 

toegelicht. 

Er gebeurt al heel veel in gemeente Oldebroek maar er moet samenhang en integratie komen. De inclusie is niet 

alleen van de gemeente maar van de totale samenleving. De Adviesraad wil graag samen met de gemeente 

werken aan de inclusie agenda. 

In de loop van het jaar volgen per thema in de adviesraad besprekingen.  

(De presentatie zal op de HiDrive geplaatst worden en per We Transfer aan Jannita la Roi en Annet Prinsen 

verzonden.) 

 

04. Vaststelling verslag 15 maart 2022 

Verzoek aan de leden om tekstuele opmerkingen in het verslag voortaan vooraf aan Ina door te geven. 

Jan geeft reactie op tekst bovenaan pagina 2 n.a.v. het gesprek van het DB met Liesbeth Vos en Magda. Chris 

geeft nogmaals aan dat het een goed en constructief gesprek is geweest. 

Verslag wordt vastgesteld. 

 

05. In- en uitgaande stukken 

Naam van PIO (30-03) moet zijn Nicole Schrijver 

Annet Prinsen mailt op verzoek aan Ina het convenant hulpmiddelen 

 

06. Actielijst plenair 

Jan is aanwezig geweest bij de vergadering van het PIO op 12 april. Jan vond het een nuttige bijeenkomst en vindt 

dat je daar de achterban heel goed kunt bereiken. 

Liesbeth den Ouden kijkt na of ze in mei naar de PIO vergadering kan gaan en laat dit nog weten. 

 

In het laatste voorzittersoverleg van de adviesraden Noord Veluwe is afgesproken om bij het maken van een 

regionaal advies voortaan van  elke adviesraad 1 lid te laten deelnemen aan de werkgroep die het concept opstelt. 

De leden kunnen hiermee instemmen. 

 

07. Adviezen 



Verslag vergadering Adviesraad Sociaal Domein Gemeente Oldebroek 

 

 
 

 
2 

- WWZ uitvoeringsplan 

Er is nog een advies gestuurd over de uitvoeringsnota. Hierin is de vraag neergelegd om als adviesraad deel 

te kunnen nemen in de diverse werkgroepen en zodoende onze achterban te kunnen vertegenwoordigen.  

- Onafhankelijke Clientondersteuning  

Gesprek over onafhankelijke clientondersteuning heeft plaatsgevonden tussen Dorina Weering en Magda en 

Chris en Henk. Er wordt verschillend aangekeken tegen de invulling hiervan. Verzoek aan de gemeente is wel 

gedaan is om de Onafhankelijke Clientondersteuning meer te promoten en daarover met elkaar in gesprek te 

blijven. Betere vindbaarheid op de website en foldermaterialen zijn hierbij aandachtspunten. 

- Aanbesteding basismobiliteit 

Annet Prinsen wordt gecomplimenteerd op de wijze zoals dit verwoord is aangevuld met de eigen accenten 

voor de gemeente Oldebroek. Ter verduidelijking wordt nog gesteld dat het huis naar huis vervoer niet 

gewijzigd wordt alleen het openbaar vervoer wordt iets versoberd. 

- Kostdelersnorm (info via Magda) 

Gaat 1 januari 2023 in werking. Sommige gemeenten laten dit 1 juli 2022 al ingaan en de gemeente 

Oldebroek probeert de invoering naar voren te halen. E.e.a. is op individuele basis te verantwoorden. 

 

08. Nieuws uit het DB 

- Voortgang werving nieuwe leden 

  Benoeming van Elly de Jong is nu rond. Maar er staan nog drie vacatures open. We hebben echt mensen nodig. 

Verzoek aan de leden nogmaals goed in eigen netwerk te kijken voor geschikte kandidaten. 

- Voortgang website 

  Henk is hier druk mee geweest en de ontwikkelingen gaan snel. Site is weer actueel gemaakt. 

 Vergadernotulen van 2013 tot heden bijwerkt. Tevens is een voorleestool geïnstalleerd. 

-  Concept Jaarverslag 2021 

Chris vraagt aan de leden of het de goedkeuring kan wegdragen. Jan geeft tekstuele opmerking: Adviesraad 

wordt de ene keer met hoofdletter geschreven en andere keer niet en bij punt 2 bij regel 3 mist een t.  

Jan vind dat er mist dat er niet staat dat enkele adviezen niet zijn overgenomen van de Adviesraad. Chris geeft aan 

dat het een opsomming is van onze adviezen. DB gaat hier over nadenken hoe we het mogelijk in de toekomst 

anders kunnen  formuleren.  

Jaarverslag wordt vastgesteld. 

Jaarverslag wordt klaar gemaakt en kan formeel naar Jannita La Roy. Voorts wordt een afspraak gemaakt door 

onze voorzitter om het jaarverslag aan de wethouder Liesbeth Vos persoonlijk te kunnen overhandigen. 

- Diner met Joop Rikkers en Peter Everloo in mei of juni op een dinsdag.  

- Voorstel van Margrietha om Oosterwolde in bedrijf op 28 mei, om daar als Adviesraad ‘acte de présénce’ te 

geven.  

Het is voor de 1e keer georganiseerd door Oranje comité. Alle ondernemers zijn hier voor uitgenodigd. Op 

vrijdagavond is er een ‘netwerkavond’. We zouden ons als Adviesraad kunnen presenteren om te netwerken. We 

hebben dan wel een flyer nodig. Wie gaat hier naar toe? Margrietha stuurt  nog info en daar kan op gereageerd 

worden. Het DB bekijkt de mogelijkheden 

 

09. Commissie- en raadsvergaderingen  

Donderdag a.s. vergadering raad breed  met o.a. verslag Sociaal domein 4e kwartaal 2022.  

 

10. Nieuws uit de werkgroepen: 

a. Werkgroep “Opgroeien en opvoeden” – Elke & Jeannet & 1 vacature 

b. Werkgroep “Participeren” – Margrietha & Wim 

c. Werkgroep “Opvangen” (Sociaal vangnet) – Liesbeth & Jan 

d. Werkgroep “Wonen & Vervoer – Janneke & Elly & 1 vacature 

 

Evaluatie beleid Sociaal Domein 2019 – 2021: 

- Voorbereiden op presentatie per werkgroep op 17 mei 

Per werkgroep wordt aan de voorbereiding gewerkt voor de presentatie in mei. Hiervoor is door Chris een 

stappenplan gemaakt. Verder is geadviseerd om ook het verslag sociaal domein kwartaal 3 mee te nemen en nu 

kan ook het 4e kwartaal worden meegenomen.  

Aantekeningen graag op tijd aan Henk doorgeven zodat hij er sheets van kan maken. 

Werkgroep “Wonen en vervoer” wordt voor dit onderdeel met werkgroep “Opvangen” samengevoegd. 
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Korte Break 

 

11. Thema “Bereiking achterban” vervolg 

Helaas is door de eerdere presentatie en reguliere vergadering  de tijd dermate uitgelopen dat het voor werken in 

thema  bereiken achterban te laat is geworden. 

Wie moeten we benaderen en hoe gaan we benaderen? Dringend verzoek hier al goed over na te denken, zodat 

we in de juni vergadering spijkers met koppen kunnen slaan. 

 

12. Rondvraag 

Jan geeft aan wanneer hij door vakantie afwezig is. 

 Jan aan Liesbeth Vos over Oekraïne: Er is brief binnen gekomen of de gemeente per inwoner een euro ter 

beschikking wil stellen voor het Noodfonds. Liesbeth geeft aan dat deze vraag formeel nog niet bij het college is 

binnen gekomen. Zodra de vraag formeel binnen komt zullen wij hier ons over buigen zegt Liesbeth. 

 

Margrietha geeft aan dat zij na de vakantie wil stoppen als lid van de adviesraad.  

Margrietha stelt vervolgens een aantal vragen over onze vergaderingen en positie van de Adviesraad. Liesbeth den 

Ouden informeert over haar vakantie. 

Janneke van de Berg meldt haar tijdsbeperking voor de Adviesraad. Voorzitter benadrukt dat ieder bijdraagt naar 

vermogen en daarin wordt gewaardeerd.  

 

13. Sluiting 

Voorzitter sluit, onder dank voor ieders inbreng, de vergadering 

 


