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Verslag vergadering Adviesraad Sociaal Domein Gemeente Oldebroek 

 
Datum:   20 september ’22  

Tijd:    19.30 -21.30 uur  

Locatie:   Gemeentehuis – De Hazelaar 

Aanwezig:  Chris van Tilborg – Henk Riksen – Wim Groeneveld – Janneke van de Berg – Margrietha 

               van de Werfhorst – Liesbeth den Ouden – Elly de Jong – Elke vanden Heuvel  

Afwezig met kennisgeving: Jan Hammenga – Jeannet van Gelder 

Aanwezig gemeente: Liesbeth Vos – Jannita la Roi – Jolanda Verstraten – Dorina Wering  

Volgende vergadering: 18 oktober ‘22 
 

01. Opening & mededelingen 

Een welkom aan allen op de 1e vergadering na de vakantie. Bijzonder welkom aan wethouder Liesbeth Vos, 

Jolanda Verstraten, Dorina Wering en Jannita la Roi. 

 

Jan en Jeannet hebben zich voor deze vergadering afgemeld. 

 

02. Concept agenda 

Voortgang omgevingswet bespreken: dit in de planning zetten om in een van de volgende vergaderingen te 

agenderen. 

 

03. Jeugdhulp & preventie – Presentatie door Jolanda Verstraten 

De presentatie wordt met jullie gedeeld.  

Jolanda neemt ons mee in het volgende: 

Stand van Zaken: 

1. Preventief jeugdbeleid 

2. Implementatie hernieuwde visie Centrum voor Jeugd en Gezin 

3. Implementatie nieuwe contracten jeugdhulp 

 

Een thema waar aan gedacht wordt is ‘Sociale weerbaarheid’. Er wordt aan de Raad om geld gevraagd om 

hiermee verder te kunnen gaan. Preventief inzetten; meer voorkomen dan wat we nu kunnen doen. 

 

Er zijn op dit moment tussen de 60/70 contractaanbieders. 

 

Straathoekwerk nr. 13 heeft meer uren vanuit het bestaande budget. Het jeugdwerk in de gemeente Oldebroek 

staat er goed voor. Dezelfde kwaliteit tegen stabiele uitgaven. Samenwerking met alle partijen verloopt goed. De 

verbinding maken. Samenwerken om de problemen aan te pakken. Het CJG heeft geen lange wachttijden. Op dit 

moment kan het CJG binnen 2 weken iemand helpen. Bij wachtlijst bij specifieke zorg, blijft CJG 

begeleiden/betrokken. Het CJG werkt met een stabiele groep en bewoners zijn blij hoe het CJG werkt. 

 

De wens van de Adviesraad is om  Straathoekwerk nr. 13 een keer uit te nodigen voor een presentatie. 

 

04. Toelichting op bestedingsplan Maatschappelijke opvang Beschermd Wonen door Dorina Wering 

Er is een grote reserve bij MOBW. Regionaal zal dit jaarlijks worden verdeeld. Er komt een ander verdeelmodel en 

zal er lokaal worden gewerkt vanaf 1 januari 2024. We komen dan uit met het budget wat we ook nodig hebben. 

De samenwerking regionaal gaat goed en willen we zo houden.  

 

De Adviesraad wil graag uitgenodigd worden voor de Regionale bijeenkomst. 

 

Beschermd thuis is waar we naar toe moeten. Hoe zorg je ervoor dat je de zorg en ondersteuning thuis kunt 

organiseren?  

Er zijn 2 sporen: 

Spoor 1: Zorg dat je intensievere WMO lokaal kunt aanbieden 

Spoor 2: Basis infrastructuur voor het hele Sociaal Domein 

 

Regionaal zien we dat er grote instroom is in de Maatschappelijke opvang. 56% van die instroom zijn jongeren. 
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Ook Beschermd wonen ziet ook een hoger percentage jongeren. Lokaal kijken of ze thuis kunnen blijven wonen of 

de jongeren leren op zichzelf te wonen onder begeleiding. Hierin wordt samen gewerkt met de partners in de 

gemeente. 

 

Het valt op dat er een breed scala aan activiteiten staat gepland. Op de vraag wie dit gaat begeleiden en bewaken 

antwoordt Dorina dat dit intern met collega’s gemonitord en geëvalueerd wordt. Project tijdelijk wonen wordt 

weer opgepakt. 

 

Chris heeft gesprek gehad over inclusie. Dit zou ook goed in de voorgestelde MOBW begroting opgenomen kunnen 

worden. Liesbeth Vos laat weten dat er op de begroting een bedrag is opgenomen voor de inclusieagenda. Dit zal 

aan de Raad worden voorgesteld. 

 

Janneke vraagt zich af wat er aan de voorkant gedaan wordt, voordat iemand op straat komt. Aanpak van 

schulden om te voorkomen dat iemand uit huis wordt gezet. Verder leren hoe je zelfstandig kunt wonen, 

administratie op orde houden, huis netjes houden, etc.. Het wonen, tijdelijk wonen plus, dan krijg je een jaar een 

plek. In dit jaar moet iemand zijn leven weer op de rit zien te krijgen en proberen een eigen woonplek te vinden. 

Indien na het jaar nog geen woonplek is gevonden, dan volgt de weg naar de Maatschappelijke opvang om 

zodoende wel doorstroming te houden. 

 

De regionale Maatschappelijke opvang is in de Coronaperiode van nachtopvang naar 24/7 opvang omgezet. Het is 

wel voor korte tijd, het is de bedoeling dat je z.s.m. doorstroomt naar een andere locatie. Het exacte percentage in 

de gemeente Oldebroek of Noord-Veluwe weten we niet, wel dat jongeren langer thuis blijven wonen. 

 

Wim kent een schrijnend geval wat betreft huisvesting etc.. Dorina adviseert dat zij zich gaan melden bij het 

Sociaal Team. 

 

Liesbeth geeft aan dat wonen echt een probleem is. Woningcorporaties zeggen dat het meevalt maar het college 

vindt dat het anders moet. Vanaf eind oktober zijn er in de 6 dorpskernen avonden om over het woningprobleem 

met elkaar in gesprek te gaan. Per kern is er een avond en het zal gaan over de algemene woonproblematiek. 

 

> Na de presentaties verlaten Liesbeth Vos, Dorina Wering en Jolanda Verstraten de vergadering. 

 

05. Vaststelling verslag 28 juni 2022 

Verslag wordt vastgesteld. 

 

06. In- en uitgaande stukken 

Gemeente Oldebroek is niet vertegenwoordigd in het reizigerspanel. De leden wordt gevraagd om na te denken 

wie hier zitting in wil nemen of iemand voordragen uit de  gebruikersgroep. Het tijdsbeslag is niet groot en het 

panel komt overdag 2 à  3 keer per jaar bijeen. Dit willen we de volgende vergadering graag helder hebben.  

 

07. Actielijst Plenair 

Wim is 13 september bij de PIO vergadering aanwezig geweest. De vergadering begon met een presentatie  en 

rondleiding bij de Voedselbank. Aansluitend werd vergaderd, waarin Wim uitleg heeft gedaan over waar de 

Adviesraad zich mee bezig houdt en dat we op zoek zijn naar partners in de 2e kring. Henk gaat 11 oktober en Chris 

staat reserve. 

 

Liesbeth en Jan zullen nog punten aanleveren uit de evaluatie sociaal domein 2019-1021 t.b.v. het nieuwe 

beleidsplan Sociaal Domein. Dit geldt ook voor Wim en Margrietha. Graag aanleveren bij Henk voor de volgende 

vergadering. 

 

Sociale kaart: Elke gaat hier naar kijken en maakt hier een voorzetje voor. Wij willen hier t.z.t. een ongevraagd 

advies over geven. 

 

Jannita stuurt ons info over de Participatieladder of vertelt hier over in een van de volgende vergaderingen. Wat 

betreft de kostendelersnorm: vanaf 1 juli laat de gemeente dit los daar waar het nodig is.  

 

Ina brengt Chris met de nieuwe voorzitter van het PIO, Gerard de Hoop, in contact en geeft door dat het nummer 
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van Kees de Jong nog op de website staat. 

 

Chris is bij de bijeenkomst netwerkmakers geweest in de Brinkhof. Heeft de uitkomsten hiervan niet terug 

gekoppeld gekregen. Voor een volgende keer wordt de Adviesraad uitgenodigd. 

 

08. Cliënten ervaringsonderzoek 2021: 

Er is gesprek geweest met Annet. Over het algemeen zijn we positief over de uitkomsten, wel is er een trend over 

ontevredenheid op bepaalde punten. Communicatie is ook een onderwerp waarbij het Sociaal Team op punten 

nog wel wat verbeteren kan. Het voorstel is om enkele verdiepingsvragen toe te voegen. 

De bekendheid van de Onafhankelijke Cliëntondersteuning is laag 39%.  De Adviesraad attendeert bij zijn reactie 

op het CEO met verwijzing naar het advies van 24 januari jl. 

Bestedingsplan Maatschappelijke Opvang Beschermd Wonen: 

Voorbereiding van het advies: Janneke gaat samen met Chris hier naar kijken.  

Sociale kaart (ongevraagd advies voorbereiden door Elke) 

Inclusie agenda (ongevraagd advies voorbereiden): 

VN vraagt aanpak agenda per gemeente. Chris heeft, in gesprek met Annet Prinsen, advies gegeven om 

ondersteuning te vragen bij Zorgbelang Inclusief. Zij worden door de provincie gesubsidieerd. Nadenken over 

oprichten van inclusiepanel.  

 

09. Commissie- en raadsvergadering 

15 september ging niet door. 

 

10. a. Werkgroep “Opgroeien en opvoeden” – Elke & Jeanet + 1 vacature 

Niets te melden. 

b. Werkgroep “Participeren” – Margrietha & Wim 

Margrietha spreekt haar zorgen uit over de huidige samenleving/maatschappij in z’n algemeen. Dit wordt door  

iedereen onderschreven. 

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

Niets te melden. 

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

Niets te melden. 

 

11. Besloten gedeelte en sluiting vergadering. 


