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Datum:   17 mei ’22  

Tijd:    19.30  - 21.30 uur   

Locatie:   De Hazelaar gemeentehuis Oldebroek 

Aanwezig:  Chris van Tilborg, Henk Riksen, Wim Groeneveld,  Janneke van de Berg, Elly de Jong, 

                                                    Jeannet van Gelder 

Afwezig met kennisgeving: Liesbeth den Ouden, Margrietha van de Werfhorst, Jan Hammenga 

Aanwezig gemeente: Jannita la Roi, Ina Mol 

Volgende vergadering: 28 juni 2022 
 

01. Opening & mededelingen 

Chris opent de vergadering en heet iedereen hartelijk welkom. 

Afwezig met kennisgeving: Liesbeth den Ouden, Margrietha van de Werfhorst, Jan Hammenga 

 

Na de break zal er een intern overleg zijn. Hierbij zijn Jannita en Ina niet aanwezig. 

 

02. Vaststelling agenda 

Agenda wordt onveranderd vastgesteld 

 

03. Vaststelling verslag 19 april 2022 

Verslag wordt vastgesteld. 

In verband met AVG wetgeving wil het DB de verslagen in het vervolg meer geanonimiseerd en beknopter. 

 

04. In- en uitgaande stukken 

N.a.v. de ingekomen stukken zijn er geen vragen cq. Op- en aanmerkingen.  

Het verzoek van Margrietha om aanwezig te zijn op de bedrijvenmanifestatie in Oosterwolde kan geen gevolg 

worden gegeven door de te korte voorbereidingstijd en een gebrek aan bemensing. 

 

05. Actielijst Plenair 

Chris laat weten dat van het Voorzittersoverleg nog een verslag komt. 

Te vermelden is o.a. toelichting en presentatie OKO “Opgroeien in een Kansrijke Omgeving” waarin gemeenten 

Noord Veluwe samen optrekken. Voorzitters zijn  positief over het initiatief. 

Wim gaat op 7 juni naar de PIO vergadering. 

 

06. Adviezen 

Voor de volgende vergadering heeft Jannita, Mariëlle Jonkman uitgenodigd. Zij is de vervangster voor Klara.  

We maken dan kennis met Mariëlle en bespreken de stand van zaken m.b.t. uitvoeringsagenda WWZ en ons 

ongevraagd advies daarover. 

Teamleider Barbara Velthoven van het Sociaal Team vertrekt per 9 juni. Er zal een tijdelijke teamleider komen. 

Jannita laat weten wie haar opvolgt. 

 

07. Nieuws uit het DB 

T.a.v. de openstaande vacatures geeft Wim aan met enkele mensen in contact te zijn. 

Henk heeft contact met een mogelijke kandidaat voor PR en communicatie. 

 

08. Commissie- en raadsvergaderingen 

De geplande vergadering van de Commissie Samenleving is geannuleerd. 

 

09. Nieuws uit de werkgroepen: 

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

 Geen bijzonderheden 

b. Werkgroep “Participeren” Margrietha & Wim 

 Wim laat weten dat Margrietha na de vakantie zal stoppen als lid van de Adviesraad..  

Naar aanleiding van de reactie van Janneke op een ingezonden opiniërende notitie over armoede in Nederland, 

wisselen we met elkaar van gedachten over werk, inkomen en de moeiten daarbij voor mensen met afstand tot de 

arbeidsmarkt. Een van de conclusies is dat maatwerk o.a. binnen de Participatiewet nodig is.  

c. Werkgroep “Opvangen”(sociaal vangnet) Liesbeth & Jan: 
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 Geen bijzonderheden  

d. Werkgroep “Wonen en vervoer” Janneke & Elly & vacature: 

 Janneke en Elly zijn nieuw op dit onderwerp. Henk en/of Chris springen bij indien nodig. 

 

10. Bijdrage “Evaluatie beleid Sociaal Domein 2019-2021”: Werkgroep Opgroeien & opvoeden 

Jeannet & Elke geven een presentatie over bovengenoemd thema en belichten daarin de nog openstaande en af te 

uit te voeren beleidspunten op dit terrein en dragen vele mogelijk nieuwe verbeteringen aan.  

 

Zij zullen hun presentatie doormailen naar iedereen.  

 

Er zijn veel vragen gesteld aan Jannita. Zij heeft haar aantekeningen gemaakt en kijkt wat ze kan doen. De 

hoofdpunten zijn: Sociale kaart, hertelplan Corona en de oorlog in Oekraïne, Jeugdhulp preventie, activiteiten in 

algemene zin,  

Verder stellen zij voor om Straathoekwerk Nummer 13 en CJG een keer uit te nodigen. 

 

Chris bedankt Jeannet & Elke voor hun zoektocht in het grote dossier. 

 

Na de korte break vindt nog een interne evaluatie plaats over de gevolgde koers van het DB. 

Conclusie is dat we, hoewel ambitieus en intensief, deze koers door willen zetten.     

 

11. Voorzitter sluit onder dank aan de deelnemers de vergadering 

 


