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Datum:    15 november ’22 

Tijd:     19.30 – 21.30 uur 

Locatie:    Gemeentehuis – De Hazelaar 

Aanwezig:   Henk Riksen – Wim Groeneveld – Margrietha van de Werfhorst – Jan  

      Hammenga - Liesbeth den Ouden – Elke van den Heuvel – Jeanet van Gelder 

Aanwezig gemeente:  Jannita la Roi – Ina Mol 

Afwezig met kennisgeving: Chris van Tilborg – Janneke van de Berg – Elly de Jong – Gerdien van der Ent 

Volgende vergadering:  dinsdag 20 december 2022 

 

01. Opening & mededelingen 

Een welkom aan de aanwezigen door Wim. Wim neemt vanavond het voorzitterschap van Chris over, 

vanwege ziekte van zijn vrouw. 

 

02. Vaststelling agenda 

Agenda wordt vastgesteld met de volgende opmerking 

We besluiten de break te laten vervallen, zodat we de vergadering om half 10 kunnen afronden. 

 

03. Beantwoording van vragen over evaluatie van (re)integratie en participatie beleid door Jannita la 

Roi 

Participatieladder en actualisering Participatiewet 

De stukken van de evaluatie over het re-integratie en participatie beleid 2018-2021 met als bijlage de 

resultaten van een Client Ervaringsonderzoek en de Evaluatie integratie en participatie 

Vergunninghouders in de gemeente Oldebroek 2015-2021 zijn naar iedereen gestuurd.  

 

De  verhoogde taakstelling wat betreft huisvesting omtrent statushouders is nu sky high. Hoger dan 

wat we nu in de evaluatie is te zien. Dit jaar is de taakstelling gehaald! 

 

Er wordt opgemerkt dat de benaming vergunninghouders een beetje vreemd is. Jannita beaamd dit en 

geeft aan dat intern altijd statushouders gebruikt wordt. Jannita neemt dit mee. 

 

Participatie algemeen; groot gedeelte van de inwoners die een uitkering hebben, ontvangen al langer 

dan 7 jaar  een uitkering. T.o.v. andere gemeenten zijn wij hierin een reguliere gemeente. Instroom en 

uitstoom is evenredig. Jannita is blij met de nieuwe inburgeringswet. De nieuwe wet legt wel een 

bepaalde druk op. Het blijft lastig voor de statushouders om Nederlands te leren, dit is toch echt nodig 

om de kans om aan het werk te kunnen mogelijk te maken. Er worden avonden georganiseerd om bv. 

uit te leggen hoe het werkt met cliko ‘s, verwarming lager zetten, etc.. 

 

Het Participatiehuis gaat stoppen. Mensen op de werkvloer coachen voor arbeidsgewenning. Zo wordt 

het nu met jobcoaching gedaan geeft Jannita aan. Misschien dit op de participatieladder zetten? 

 

Op pagina 12 wordt de inzet van re-integratie instrumenten genoemd. Wat zijn de resultaten hiervan 

geweest? Wordt er nog een vervolg aan gegeven?  

Programma heeft vnl. in participatiehuis gedraaid. Met de nieuwe wet inburgering vindt het in Zwolle 

plaats. Komt deels doordat daar de scholing plaats vindt. Ervaren en bijschaven daar waar nodig. 

Taalondersteuning blijft gewoon doorgaan in de Brinkhof! 

 

Is er een koppeling tussen samenleving en wonen m.b.t. statushouders? Het beleid is dat ze verspreid 

in de gemeente worden gehuisvest. Echter is dit in de praktijk niet altijd te voorkomen, het is maar net 

welke woningen  vrijkomen. 
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Het gehouden klanttevredenheidsonderzoek heeft een lage respons van 27%. Wat is dan de waarde 

van dit onderzoek? Jannita zegt dat dit vaak zo is met dit soort onderzoeken. Het kan niet verplicht 

worden gesteld, maar misschien is belonen een mogelijkheid om een hogere respons te bereiken.  

 

Jongeren met een arbeidsbeperking doen een beroep op de voorzieningen loonkostensubsidie en 

jobcoaching. Omdat deze groep blijft groeien en hierdoor ook de kosten, hoe komt dit? Jannita geeft 

aan dat dit komt door de afschaffing van de WSW, en krijgen beschut werk. Daarom stijgt beschut 

werk. We moeten ons best doen de taakstelling te halen.  

 

04. Vaststelling verslag 18 oktober 2022  

Jeanet refereert aan haar vragen/opmerkingen over de presentatie van Wim. Ina bevestigd dat we het 

hier over hebben gehad. Wat betreft job coaching, werkcoaches en accountmanager werkgevers- & 

werkzoekendendienstverlening. Wim en Margrietha hebben intussen een gesprek met Rienk gehad. 

 

n.a.v: 

Jannita nodigt Jan Kaat voor mei 2023 i.v.m. presentatie omgevingswet.  

 

Kostendelersnorm: Per casus wordt dit bekeken, willekeur. (Punt 6). Het is een wettelijke regeling die 

voor iedereen geldt.  

 

Punt 9: Het DB heeft een verhoging van de presentiegelden voorgesteld. Jan vindt het vreemd dat dit 

niet met de leden is gedeeld, voordat dit wordt aangevraagd. We willen transparantie en openheid. 

Afgesproken wordt om het voorstel alsnog aan de leden te sturen en dit in de vergadering van 20 

december te bespreken. Vervolgens kan het dan aan het college voorgedragen worden. 

 

05. In- en uitgaande stukken 18/10 – 15/11 

Nog geen reactie van Elly op het deelnemen in het reizigerspanel. Dit wordt nogmaals gevraagd. 

 

Henk is bij het PIO geweest. Er was een presentatie van PCOB. Ook zij kampen met vrijwilligers tekort, 

zoals bij vele andere deelnemers. Apeldoorn houdt zelfs op te bestaan, omdat er geen bestuur meer is. 

Het PIO wil iets gaan organiseren om vrijwilligers te kunnen werven. Dit krijgt nog een vervolgd. De 

Adviesraad is uitgenodigd voor de heropening van ‘De Klinker’. Henk en Wim zullen er namens de 

Adviesraad naar toe gaan. 

 

06. Actielijst Plenair 

Wie gaat er naar het PIO overleg van 6 december? Wim, Henk en Chris gaan overleggen wie van hun 

zal gaan. 

 

Vanuit het PIO ligt er een verzoek voor een bijdrage aan de HaH. Henk zal worden geïnterviewd en zal 

op de foto worden gezet voor dit artikel. 

 

Maandag 21 november is er de ‘Workshop carrousel’ met diverse workshops, en de mogelijkheid om 

mee te eten. Van de aanwezige leden zal Henk aanwezig zijn. 

 

Regionale bijeenkomst Hierden. Niemand kan hier naartoe. Henk gaat vragen of het uitgesteld kan 

worden. 

 

07. Status adviezen 

Advies Wijziging kostendelersnorm per 1 juli 2022 

Het college heeft in juni al een besluit genomen om maatwerk toe te passen vanaf 1 juli. De 

communicatie naar de Adviesraad hierover had beter gekund. Jannita merkt op dat de uitleg 

mondeling beter/duidelijker is dan per mail. 
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Om bovenstaande reden is het verzoek gedaan om het ingediende advies weer in te trekken.  

 

09. Commissie- en Raadsvergaderingen 

30 november 2022 Commissie Ruimtegebruik en Leefomgeving 

01 december 2022 Commissie Samenleving en Bestuur 

15 december 2022 Raad 

 

10. Werkgroepen: 

Geen nieuws vanuit de werkgroepen. 

Wim vraagt of degene die naar een bijeenkomst ‘Versneld wonen’ is geweest, dit met elkaar te delen. 

Jan, Margrietha, Liesbeth laten weten dat het een positieve avond is geweest. Burgemeester, 

wethouder, raadsleden aanwezig! Soms ook een negatieve sfeer. Maar over het algemeen werden er 

leuke dingen geopperd. Er komt een algehele terugkoppeling. 

 

11. Nieuws uit het DB en interne zaken 

Liesbeth gaat per 1 januari stoppen met de Adviesraad.  

Wim gaat door, gelang zijn gezondheid het toestaat. 

Omdat er nog niet gereageerd is op de uitnodiging voor de regiobijeenkomst Mo/Bw van 22 november 

worden i.v.m het onderwerp Janneke en Elly gevraagd om hier heen te gaan. 

 

Jeanet vraagt of er nog een evaluatie gaat plaats vinden over de vergaderfrequentie/vergaderduur? De 

vergadering besluit om dit de volgende vergadering te evalueren. 

Jan merkt op dat in het  Concept regiovisie sprake is van de Wmo adviesraad. Deze hebben we niet. 

Graag dit  aanpassen naar Advies Raad Sociaal Domein. 

Margrietha merkt op dat aan de leden erg veel stukken gemaild/toegestuurd worden, graag nog 

selectiever in toezending hiervan.  


