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Voorwoord  

Voor u ligt het jaarverslag van de Stichting OBD (Overlegorgaan Belangenbehartiging Dronten) over het jaar 2015. Wij 
hopen u hiermee een goed beeld te geven van de activiteiten en de inzet van het OBD in 2015. 
 
Het OBD is de cliëntenraad van de gemeente Dronten en kan met recht zeggen een stem uit de samenleving te zijn. De 
leden zijn nauw betrokken bij het sociale beleid van de Gemeente, hetzij omdat ze er zelf deel van uitmaken, door 
ziekte en/of uitkeringssituatie, of omdat ze in een organisatie zitten die hierbij betrokken is. Door de informatie die het 
OBD op deze manier uit verschillende lagen van de bevolking krijgt, allen met hun eigen problematiek, is het OBD in 
staat om de Gemeente te adviseren. 

2015 

Het jaar 2015 was het eerste jaar na de transities waarin zowel de Participatiewet, de Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning 2015 en de nieuwe Jeugdwet van kracht werden. Heeft het OBD in 2014 veel adviezen onder tijdsdruk 
geleverd over de beleidsplannen, in 2015 was het vooral eerst aanzien hoe de veranderingen vorm zouden krijgen. 
De diverse signalen die het OBD kreeg over zaken die niet helemaal goed liepen, zijn via de korte lijn met de gemeente 
vaak snel gecommuniceerd. Onze ervaring was dat de gemeente deze signalen snel en adequaat opgepakt heeft. 
In 2015 werd ook merkbaar dat het sociale beleid ook in regionaal verband vorm krijgt. Het OBD heeft voor het eerst 
een gezamenlijk advies met de adviesraden uit de andere 5 gemeenten in Flevoland geschreven over het Regionaal 
Kompas als beleidskader voor de maatschappelijke opvang, verslavingszorg en openbare geestelijke gezondheidszorg. 
Eveneens heeft het OBD over de gemeentegrenzen gekeken met betrekking tot de door-ontwikkeling van het SW 
bedrijf IMpact, en de keuze voor de arbeidsmarktregio. 
 
Het OBD is blij dat in 2015 een apart beleidsplan armoedebeleid en schuldhulpverlening voor de gemeente Dronten 
van kracht geworden is. Bij de beleidsvorming is het OBD nauw betrokken geweest. 
 

Bezetting en mutaties OBD 

De bezetting van het OBD is eind 2015 door ziekte en het aanvaarden van andere functies afgenomen. Door actief te 
werven hopen wij de opengevallen plaatsen weer snel in te vullen. In de personele bezetting van het OBD, met name 
in het AB, hebben een aantal wijzigingen plaatsgevonden. We zijn begin 2015 er eindelijk in geslaagd om de vacature 
van penningmeester in te vullen, door dhr. Spanjersberg. We namen afscheid van mevrouw G. Halbersma die na bijna 
8 jaar het OBD verliet.  
Halverwege 2015 kwam het bericht dat onze secretaris, dhr. Stegink wegens verhuizing zijn functie neerleggen zou. 
Dhr. Spanjersberg heeft daarop de functie van secretaris op zich genomen en ontstond hierdoor opnieuw een vacature 
voor penningmeester. Het AB werd weer aangevuld met mevrouw M. Eikendal. 
Door de wisselingen van vrijwilligers ervaren wij stagnaties in taken van het OBD. Continuïteit in de werkzaamheden 
van het OBD is zeer belangrijk. De taak van secretaris is zeer omvangrijk, zeker voor een vrijwilliger. Uit het 
voorgaande is voor het OBD helder dat enige vorm van professionele ondersteuning die kan zorgen voor continuïteit 
en kwaliteitsbewaking zeer gewenst en noodzakelijk is. 
  
In de loop van het jaar hebben wij, dhr. M. Troukas, Mw. T. Spanjersberg en dhr. R. Spanjersberg als nieuwe leden 
mogen begroeten.  
Mevrouw I. Coban-Kaya, mw. G. Halbersma, Dhr. H. Stegink, Mw. R. Dees, mevrouw S. Plomp en Mw. A.M. 
Hoogeboom hebben om uiteenlopende redenen het OBD verlaten. 

Activiteiten OBD 

Het Algemeen Bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken in het OBD en het onderhouden van de 
contacten met de verschillende organisaties die zijn aangesloten bij het OBD en met de Gemeente 
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Het OBD heeft een aantal werkgroepen waarin OBD-leden vertegenwoordigd zijn. Deze werkgroepen overleggen 
regelmatig met de Gemeenteambtenaren over beleidsvraagstukken in het sociale domein.  
 
De volgende werkgroepen zijn in 2015 actief geweest: 

- Werkgroep Transitie Wmo (OBD en Gemeente) 
- Werkgroep Participatiewet (OBD en Gemeente) 
- Werkgroep Wsw (OBD) 
- Werkgroep Minimabeleid (OBD) 
- Werkgroep Raadsledenoverleg (OBD) 
- Werkgroep Ggz (OBD en met een betrokkenheid van een externe deelnemer)  
- Werkgroep Jeugd (OBD) met betrokkenheid van enkele externe deskundigen op het terrein van Jeugd,  

 
Activiteiten in de werkgroepen hebben betrekking op het ons laten voorlichten, het zelf inventariseren en analyseren 
van signalen en knelpunten, het organiseren van bijeenkomsten of het voorbereiden van een (on)gevraagd advies. 

PR en website 

In 2015 is de website van het OBD ingericht en gepresenteerd. Het webadres is www.obd-dronten.nl. Hiermee is een 
eerste stap gezet naar het beter vindbaar en breder bekend maken van het OBD. 

Vergaderingen cliëntenraad OBD 

In 2015 zijn 7 ledenvergaderingen gehouden, 10 bestuursvergaderingen (AB), 4 DB vergaderingen, 4 
themabijeenkomsten, het jaarlijks overleg met de raadsleden en de jaarvergadering. 
Wethouders Peter van Bergen en Dirk Minne Vis en beleidsmedewerkster Marisa de Ruiter hebben telkens het eerste 
gedeelte van de ledenvergadering bijgewoond voor het geven van informatie over actuele zaken en voor het 
beantwoorden van vragen uit de ledenvergadering. 
 
In totaal heeft het OBD, naast de bovengenoemde OBD-vergaderingen, deelgenomen aan  
de volgende bijeenkomsten: 

- 22 werkgroepvergaderingen. 
- 4 vergaderingen met Gemeenteambtenaren 
- 4 keer Periodiek Overleg met de wethouder 
- 3 commissie- of Gemeenteraadsvergaderingen 
- 18 externe besprekingen 
- 7 grote externe bijeenkomsten of symposia 

 
In de jaarvergadering is het onderwerp Privacy behandeld. Toelichting werd daar gegeven door mevrouw Y. Bommeljé.  
Het OBD heeft 3 themabijeenkomsten georganiseerd waarbij de volgende onderwerpen zijn besproken:  

- Collectieve Zorgverzekering mmv bureau BS&F 
- Schuldhulpverlening mmv MDF, Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland 
- Arbeidsmarktregio mmv het FNV en FNV Lokaal Dronten 

 
We hebben met onze leden twee trainingen gevolgd die verzorgd werden door Movisie.  
De eerste trainingsochtend in het voorjaar werd besteed aan Signaleren en Monitoren. 
In een tweede trainingsochtend in het najaar werden 3 thema’s geëvalueerd waarop het OBD signalen heeft 
opgevangen en daar acties aan koppelt. Deze trainingen werden als zeer leerzaam ervaren en er kwamen een paar 
verbeterpunten naar voren, die in 2016 meegenomen worden. 

Adviezen 

http://www.obd-dronten.nl/
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De volgende adviezen en aanbevelingen zijn door het OBD uitgebracht aan het college B&W: 

- Advies op beleidsplan Armoedebestrijding en Schuldhulpverlening 2015-2018 (april) 

- Gezamenlijk Advies Regionaal Kompas (april) 

- Mail en Reactie op de keuze Arbeidsmarktregio (juni en september) 

Tot slot 

Een reflectie van de leden over het functioneren van- of als cliëntenraadslid in het OBD leverde het volgende beeld op:  
 
Er heerst een gezellige en prettige sfeer van saamhorigheid maar ook van interesse en gedrevenheid om er samen 
voor te gaan, om zo iets voor de samenleving te kunnen betekenen. De Gemeente biedt het OBD een laagdrempelige 
manier om met hen in gesprek te kunnen gaan. De betrokkenheid en respect van de Gemeente voor onze inzet en de 
bereidheid om te luisteren naar onze gevraagde en ongevraagde adviezen biedt het OBD de mogelijkheid om positief 
bij te dragen aan het sociaal beleid van de Gemeente Dronten. De informatie die het OBD verstrekt stelt de Gemeente 
weer in staat om het gekozen beleid waar nodig is bij te schaven. Het OBD is ook in 2015 weer bij veel gemeentelijke 
beleidsplannen en verordeningen betrokken geweest. 
 
De belangrijkste taak van het OBD om zo goed mogelijk de belangen van burgers in een kwetsbare positie in de 
Gemeente Dronten te behartigen en de gemeente daarover te informeren, zullen we ook in 2016 weer met volle 
overtuiging vervullen.. 
 
Dronten, januari 2016 
 
 
 
 
 
Wilma Kuiper, voorzitter René Spanjersberg, secretaris 
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Vertegenwoordiging en samenstelling van organisaties in het OBD per 31 december 2015 
 
Nr Naam Voornaam Organisatie Zetel Aantal 
1 Mw. W. Kuiper Wilma Voorzitter (DB/AB) Onafhankelijk voorzitter 1 
2 Dhr. R.M. Spanjersberg René Secretaris (DB/AB) Secretaris 1 
3 vacature  Penningmeester (DB/AB) Penningmeester 1 
4a Mw. Eikendal Marielle Sociaal Domein/P-wet / Ggz(AB) Cliënt  8 
4b Mw. A.M.. Donker Lineke Sociaal Domein/Wmo  Cliënt   
4c Mw. T.M.D.E. Spanjersberg Thea Sociaal Domein/Pwet/Wmo Cliënt   
4d vacature  Sociaal Domein/P-wet/Wsw  Cliënt   
4e vacature  Sociaal Domein/ P-wet/Wsw Cliënt   
4f vacature  Sociaal Domein/Wmo Cliënt   
4g vacature  Sociaal Domein/Jeugd Cliënt   
4h vacature  Sociaal Domein /Jeugd Cliënt   
5 Dhr. B. van Drongelen Bas CNV  CNV vakbond 1 
6a Mw.P. van Vlaanderen-Gatsonides Paulien FNV FNV vakbond 1 
6b Dhr. N.P.M. Hersbach Nico FNV (plv).   
7a Mw. J. Koopman Judy Onder Dak (plv. Secr./AB) Mensen met een beperking 1 
7b vacature  Onder Dak (plv).   
8 Dhr. R.Koot Rob Klankbordgroep Ggz Geestelijke gezondheidszorg 1 
9 vacature  Mantelzorg vertegenwoordiger Mantelzorg vertegenwoordiger 1 
10 Mw. A. Everaers Elma Vrijwilligerszorg Meerpaal Vrijwilligers 1 
11a Mw. S.Kooiman Stijnie SBA  Ouderen 1 
11b vacature  SBA (plv).   
12a Dhr. H. van den Brink Herman VG organisatie Ouders en verzorgers van mensen met verstandelijke beperking 1 
12b Vacature  VG organisatie (plv)   
13a Mw.J. Soede Janny DOWV Mensen met een laag inkomen 1 
13b vacature  DOWV (plv)   
14a
ab 

Dhr.A.H. Arkenbout Arie St. De Herberg  Mensen met een laag inkomen 1 
14b
bc 

 Mw E. Bakker Ellen St. De Herberg (plv)   
15a Dhr.M. Troukas Mohammed Marokk. gem. Dr. Multiculturele groeperingen 1 
15b
b 

vacature  Multiculturele groeperingen Multiculturele groeperingen 1 
 
 


