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Verslag vergadering Adviesraad Sociaal Domein Gemeente Oldebroek 

 
Datum:    18 oktober ’22 

Tijd:     19.30 -21.30 uur 

Locatie:    Gemeentehuis – De Hazelaar 

Aanwezig:   Chris van Tilborg – Henk Riksen – Wim Groeneveld – Margrietha van de Werfhorst -  

                Jan Hammenga – Jeanet van Gelder – Gerdien van der Ent 

Aanwezig gemeente:  Ina Mol – Magda van Benthem 

Afwezig met kennisgeving:  Janneke van de Berg -  Liesbeth den Ouden – Elly de Jong – Elke van den Heuvel - 

    Jannita la Roi  

Volgende vergadering:  15 november 2022 
 

01. Opening en mededelingen 

Een welkom aan allen en in het bijzonder aan Magda en Gerdien van der Ent. Gerdien is vandaag als gast 

aanwezig. Haar procedure om lid te worden loopt. 

 

02. Concept agenda 18/10 

Agenda wordt vastgesteld. 

 

03. Aanvulling en op- en/of aanmerkingen op evaluatie Beleidsplan 2019-2021 t.b.v. nieuw te formuleren 

beleidsplan – Magda van Benthem 

Door Corona en de komst van veel Oekraïense vluchtelingen wordt nog een jaar voortborduurt op het bestaande 

beleid. Binnen dit bestaande beleidskader zijn geen grote koerswijzigingen te verwachten en wordt verder 

gebouwd op wat al aanwezig is. 

 

Magda neemt na input Adviesraad het volgende mee t.b.v. uitvoeringsprogramma  Sociaal Domein 2023  

 

- Aspecten uit bestedingsplan reserve Maatschappelijk Opvang en Beschermd wonen  

  (zie ook het advies aan B&W  van 10 oktober jl.) o.a.: 

- Beschermd Wonen thuis 

- Vrijwilligers inzet 

- Inclusie-agenda, samen met ervaringsdeskundigen (overleg met Adviesraad)  

- Actuele Schuldhulpverlening o.a. Basisvaardigheden, Armoede en Schulden (BAS) 

- Wonen, Welzijn en Zorg, o.a. maatwerkwoningen 

 

Werkgroep Participatie: Wim & Margrietha 

De werkgroep mist de visie in de huidige versie van het beleid en is verbaast dat er wordt doorgegaan op het 

huidige beleid en daardoor nieuw beleid een jaar vertraging oploopt. 

Welk onderwerp je ook neemt er is in de afgelopen jaren in de samenleving veel veranderd! Het aantal mensen 

(400) wat een uitkering ontvangt is hoog. Wat is er de laatste jaren aan gedaan om de mensen aan het werk te 

krijgen? Er zijn meerdere wegen om mensen aan werk te helpen. Op casusniveau, individueel, kan hier misschien 

meer aan gedaan worden d.m.v. individuele begeleiding en inzet van jobcoaches. Vooral mensen met een 

beperking hebben coaching nodig. De coaching moet doorlopen tot op de werkvloer: begeleiding op de werkvloer. 

Er wordt teveel gewerkt met het Participatiehuis. Boodschap: er moet een visie komen. De visie die er nu ligt is 

gedateerd.  

 

Werkgroep opvangen: Jan & Liesbeth 

Vanuit deze werkgroep wordt aangegeven dat er meer energie gestopt moet worden in bv. schulden 

problematiek, financiële ondersteuning Schuldhulpmaatje en de overlast en omgevingswet goed aanpakken. 

 

Kort voorstelrondje voor Gerdien.  

 

04. Vaststelling verslag 20 september 2022 

Verslag wordt vastgesteld. 

 

05. In- en uitgaande stukken 20/9 - 18/10 
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Info avonden ‘versneld wonen’. Chris vraagt wie waar naar toe gaat. Volgende adviesraadleden zij hierbij 

aanwezig om mee te luisteren en wellicht opmerkingen te maken. 

Maandag 31 oktober 2022 (19.00 – 21.30 uur)  Hattemer8broek De Bouwakker - Wim 

Dinsdag 8 november 2022 (19.00 – 21.30 uur) 't Loo  ’t Grinthuus  - Elke vragen 

Woensdag 9 november 2022 (20.00 – 22.30 uur) Oldebroek   De Zwikmeule – Jan / Gerdien 

Maandag 14 november 2022 (20.00 – 22.30 uur) Oosterwolde   MFC Hart van Oosterwolde - Margrietha 

Dinsdag 22 november 2022 (20.00 – 22.30 uur) Noordeinde Noorderhuukien – Elly vragen 

Maandag 28 november 2022 (19.00 – 21.30 uur) Wezep  MFC De Brinkhof – Chris / Jeanet 

 

BAS → Jan en Chris gaan hier naar toe op maandag 14 november in Wezep 

 

Reizigerspanel: Volgende keer aan Elly vragen of zij hier aan mee wil doen. Of anders een cliënt vragen. 

Rienk Snippe heeft de evaluatie gestuurd. Wim & Margrietha gaan afspraak maken met Rienk. Rienk uitnodigen 

om in een vergadering het een en ander toe te lichten. 

Jannita heeft de herbenoeming voor Elke ontvangen van het DB. Herbenoeming van Liesbeth en Wim is voorlopig  

uitgesteld i.v.m. persoonlijke omstandigheden en wordt op een later tijdstip bekendgemaakt. 

 

Verslag regionale bijeenkomst voorzitters, o.a. onderwerp regionalisatie en inwonersparticipatie. 

Eén van de a.s. vergaderingen vóór februari 2023 uitleg door Henk Beltman (Zorgbelang Inclusief)  

 

Actielijst Plenair 

PIO vergadering van 11 oktober is vervallen. Henk gaat 8 november naar de PIO vergadering. Chris reserve. 

Chris heeft kennis gemaakt met de interim teammanager van het Sociaal Team, Susan van Gorkom. 

WWZ/Wim: Er wordt met een zo klein mogelijke projectgroep gewerkt. Er is nieuw beleidsplan geschreven. 

Inmiddels is er veel achterhaald. Het was alleen kennismaken deze avond. Concept beleidsplan ligt er; Wim zal dit 

doorsturen naar Henk.  

Het uitnodigen van Jan Kaat ( omgevingswet) doorschuiven naar mei. 

Straakhoekwerk nr. 13 wordt uitgenodigd voor in het voorjaar. Jeanet dit met Elke afstemmen. 

Chris heeft volgende week  een gesprek met Gerard de Hoop, nieuwe voorzitter van het PIO.  

Geopperd wordt om eens iemand van het Sociaal Team uit te nodigen of met een delegatie op werkbezoek naar 

het Sociaal Team te gaan. 

 

06. Adviezen 

- Cliënten ervaringsonderzoek 2021 10/10 ongevraagd advies uitgebracht 

- Bestedingsplan Maatschappelijke Opvang Beschermd Wonen 10/10 advies uitgebracht 

- Sociale kaart (ongevraagd advies voorbereiden)  

- Inclusie (ongevraagd advies voorbereiden)  

- T.a.v. het gedane voorstel om ongevraagd advies uit te brengen over de Kostdelersnorm blijkt dat momenteel    

   per casus wordt gekeken of het noodzakelijk is (eventueel suppletie toepassen).  

  Besloten wordt om hierop nog ongevraagd advies voor te geven bij B & W.  

- verordening individuele inkomenstoeslag 2022. Nog geen reactie op gehad.  

  Ina vraagt aan Jannita of er een reactie kan komen.  

  Tevens vraagt Ina of de Adviesraad het 2e kwartaal Sociaal Domein kan ontvangen. 

 

07. Commissie- en raadsvergaderingen 

Komende Raadsvergadering is op 10 november. 1 december is de vergadering van de Commissie Samenleving en 

Bestuur. 

 

08. Nieuws uit de werkgroepen: 

a. Werkgroep “Opgroeien en opvoeden” Geen nieuws te melden. 

b. Werkgroep “Participeren”  Geen nieuws te melden. 

c. Werkgroep “Opvangen” (sociaal vangnet)  

De werkgroep geeft aan dat het moeilijk loopt bij het DPGO. Er is geen enkele kerk die reageert op de invulling van 

het voorzitterschap welke vacature al langere tijd open staat. Het loopt allemaal niet zo, zoals het zou moeten. 

d. Werkgroep “Wonen en vervoer”  Geen nieuws te melden.  
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09. Nieuws uit het DB en interne zaken 

- Henk en Chris hebben gesprek gehad met Jannita: 

 De begroting 2023 overhandigd en toegelicht. Op dit moment zijn we nog in afwachting van  

 een reactie van de budgethouder;  

 Nieuwe- en vertrekkende leden zijn besproken; 

 Voor de v rijwilligersvergoeding van de adviesraadleden zijn nieuwe bedragen voorgesteld,  

 waarbij meer gelet wordt op de functies en de daarmee besteedde tijd.  

- Drukwerk etc. moet er komen, nog een keer adverteren omdat we nog steeds met krapte zitten. We moeten 

meer naar buiten treden; wie zijn we en wat doen we? Op de website ook meedelen wat we hebben gedaan: bv. 

de uitgebrachte adviezen etc. Om dit allemaal bij te houden kost veel tijd. Hier missen we toch echt een PR-man 

Voor het creëren van een tweede schil moeten ons bij vrijwilligers organisaties laten zien, hier moeten we verder 

mee aan de slag. 


