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Datum:   28 juni ’22 

Tijd:    19.30 – 21.30 uur 

Locatie:   Gemeentehuis – De Hazelaar 

Aanwezig:  Chris van Tilborg – Wim Groeneveld – Janneke van de Berg – Jeanet van Gelder - 

                     Margrietha van de Werfhorst – Jan Hammenga - 

Afwezig met kennisgeving: Liesbeth den Ouden – Henk Riksen – Elly de Jong 

Aanwezig gemeente: Jannita la Roi – Ina Mol – Mariëlle Jonkman 

Volgende vergadering: 20 september ‘22 

 

01. Opening & mededelingen 

Welkom aan allen en in bijzonder aan Mariëlle, Jannita en Ina. Felicitaties aan Wim met zijn 50-jarig huwelijk. 

 

02. Vaststelling agenda 

Agenda wordt vastgesteld. 

 

03. Kennismaking Mariëlle Jonkman, projectleider WWZ 

Presentatie en volgende stappen 

Kort voorstel rondje van ons aan Mariëlle en daarna stelt Mariëlle zich aan de leden voor. Vanaf 1 mei 2022 

opvolger van Klara Slijkhuis/Yvonne Rooseboom, in een tijdelijke aanstelling als interim manager. De opdracht is 

het project in de stijgers zetten  om vervolgens aan een waardig opvolger te overdragen. Mariëlle ‘sloeg aan’ bij 

de functie om de inhoud. 

 

Van Klara een prachtig overdrachtsdocument gekregen. De 1e taak is hoe gaan we de projectorganisatie opzetten 

en wie hebben we hier bij nodig. Verschillende partijen zullen hierin deelnemen maar hoe we vertegenwoordigen 

we de inwoners in de projectgroep. Mariëlle wil kijken of de Adviesraad een positie kan krijgen in de projectgroep. 

Voornamelijk vanuit de rol om de inwoners te vertegenwoordigen. Het voorstel is om een vertegenwoordiger 

vanuit de Adviesraad deel te laten nemen aan de overstijgende projectgroep. Een vast iemand om hierin te 

participeren. De input moet bij de inwoners opgehaald worden in de breedste zin. Mariëlle heeft in september een 

meeting met de 12/13 zorginstellingen die hierbij betrokken zijn. Ook hiervan gaan 1 of 2 personen participeren in 

de projectgroep. Frequentie van de vergaderingen zal 1x in de maand/1x in de 6 weken, dit zal september 

beginnen en overdag zijn. 

 

Mariëlle maakt het document definitief als ze de naam/namen heeft wie van de Adviesraad zal deelnemen en zal 

dit formeel naar de Adviesraad doorsturen als reactie op ons ongevraagde advies.. Projectgroep Wonen, Welzijn, 

Zorg: Wim lijkt het een leuke uitdaging om daar aan deel te nemen. Liesbeth nog vragen of zij als reserve wil. Jan 

heeft aangegeven ook reserve te willen zijn. 

 

Er wordt positief op gereageerd door de leden op het voorstel van Mariëlle. 

Besluit: Afvaardiging naar projectgroep WWZ: Wim Groeneveld, reserve in eerste instantie: Jan Hammenga. 

Voorzitter geeft bericht aan gemeente. 

 

04. Vaststelling verslag 17 mei 2022 

Terugkoppeling Jannita: punt 6: Opvolger van Barbara is Susan van Gorkom. Kennismaking wordt afgesproken 

met Jannita, Chris en Susan. 

Jeugdhulp en preventie: Jolanda Verstraten is volgende vergadering aanwezig. 

Activiteiten: Dit loopt. 

Sociale kaart: december 2021 offline gehaald omdat het niet werd bezocht en hoge kosten voor hosting. De 

informatie is op de gemeentelijke pagina ondergebracht. Informele ondersteuning is bij het PIO ondergebracht. 

 

Verslag wordt vastgesteld. 

 

 

05. In- en uitgaande stukken 

Kwartaalrapportage 1e kwartaal is erbij gekomen.  

Actiepunt: De vraag om actualiseren van de participatieladder, afspraak wordt met Jannita gemaakt voor de 

werkgroep “Participeren” of voor plenair. 
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Beleidsregels inkomensondersteuning is een actualisatie, zijn niet adviesplichtig.  

 

Uitvoeringsregels leerlingenvervoer: Adviesraad heeft geen geschikt kandidaat voor het ouderpanel. 

Marit Zoet moet bericht terug krijgen als wij geen ouder kunnen aandragen: Ina gaat Marit mailen 

 

06. Actielijst Plenair 

Wim is niet naar de PIO vergadering van april geweest door omstandigheden. Hij zal in september gaan. Jan staat 

reserve. 

Voorzitter attendeert op het belang PIO vergaderingen. 

 

07. Status adviezen 

OKO (Opgroeien in een Kansrijke Omgeving), er ligt geen formele adviesaanvraag. Terugkoppeling naar Elburg dat 

wij er positief tegenover staan. Besluit: instemmen met opzet programma Noord Veluwe.  

Voor 1 augustus moet de reactie binnen zijn. Voorzitter geeft bericht aan Adviesraad Elburg. 

Mogelijke adviesaanvraag van gemeente m.b.t. implementatie OKO voor Oldebroek wachten we af. 

 

Adviesaanvraag Verordening individuele inkomenstoeslag 2022. 

Betreft enkele aanpassingen in de teksten volgens een verschillenlijst. Geen fundamentele wijzigingen van de 

verordening. Besluit: Adviesraad adviseert positief. Secretaris verzend advies. 

 

08. Nieuws uit het DB 

* Margrietha stopt eind van het jaar i.p.v. na de zomer. 

* Vacatures staan nog open. Staan er straks 4 open. In januari eindigen de 1e rondes van aftreden: Elke, Liesbeth 

en Wim..  

* Jaarverslag: we moeten kijken naar de doelstellingen: 

 - ASDO zich, mede met de gemeente, buigen over een nieuw beleidsplan voor het Sociaal Domein 

 - Meer aandacht voor een inclusieve samenleving en het VN-verdrag. 

- Integraal adviseren vanuit de drie domeinen 

- Uitbouwen van het netwerk van cliëntengroepen van het Sociaal Domein en zij die hier zijdelings bij betrokken 

zijn met ten doel een verbeterde toegankelijkheid naar onze ‘achterban’. 

- Werken aan meer naamsbekendheid van de Adviesraad binnen de gemeentegrenzen. 

 

09. Commissie- en raadvergaderingen 

 * Voorzitter heeft op 23 juni hier het jaarverslag aangeboden en ingesproken. 

De aanbieding jaarverslag aan de wethouder is wel via de Social Media gedeeld maar niet in de Veluwekoerier. 

Het is wel gestuurd naar de Veluwekoerier maar niet geplaatst. 

* Aanbesteding ambulant jongerenwerk en straathoekwerk 2023 als opiniërend document besproken in  

Commissie. Adviesraad wil graag toelichting op proces door Jolanda Verstraten, Jannita informeert. 

 

10. Nieuws uit de werkgroepen: 

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

Tolerantie ten opzichte van jongeren die homo/lesbisch/transgender etc. zijn wordt steeds minder. Verontrustend 

in de onze gemeente.. Dit signaal meenemen bij onderwerp inclusie.. 

Het moment van slagen voor het lager onderwijs heeft niet dezelfde aandacht als het slagen in het hoger 

onderwijs: meenemen als signaal eveneens bij onderwerp inclusie.. 

b. Werkgroep “Participeren” Margrietha & Wim 

Afstand tot de arbeidsmarkt: de term niet meer gebruiken.. Mensen hebben extra begeleiding/coaching nodig.. 

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

Werkgroep zal punten Sociaal Domein aanleveren  

d. Werkgroep “Wonen & vervoer” Janneke & Elly & 1 vacature 

Opletten wat er gaat gebeuren met de flex woningen. Voornamelijk wat betreft de statushouders. 

 

Rondvraag 

Jan: kostendelersnorm zal per januari 2023  worden aangepast. Eventueel ongevraagd advies uitbrengen eerder 

toe te passen in gemeente Oldebroek. Jan en Wim kijken na. 
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11. Sluiting 

Chris bedankt ons allemaal voor het 1e half jaar en wenst ons allemaal een goede vakantie. 


