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1. VOORWOORD
Op 7 februari 2020 was ik bij de ondertekening van het bestuurlijk akkoord tussen Weesp
en Amsterdam over de bestuurlijke fusie. Een uniek moment. Ik vertegenwoordigde daar
een of meerdere van de 14 kernwaarden van Weesp. Kernwaarden waarin de eigenheid
en uniciteit van Weesp liggen besloten.
Het huidige sociale voorzieningenniveau moet in stand blijven.
De afstand tussen burger en bestuur blijf zo kort mogelijk, ruime voor eigen initiatief.
Deze twee kernwaarden zijn voor de Adviesraad Sociaal Domein Weesp extra belangrijk.
Wij hebben ons als Adviesraad in 2019 gebogen over de vraag hoe je hier invulling aan
kunt geven. Hoe zorg je ervoor dat Weesp een vitale gemeenschap blijft? Met zorg voor
elkaar. Met eigen initiatief. Met aanspreekbare bestuurders. Geen gemakkelijke opgave,
maar het getekende bestuurlijk akkoord biedt ruimte om hier invulling aan te geven. Daar
werken we in 2020 aan.
En verder in 2019. Weesp wil een inclusieve stad zijn. Een stad waar mensen met
fysieke, psychische of sociale beperkingen volop kunnen meedoen. Daar liggen mooie
plannen voor, maar de Adviesraad ziet dat realisatie langzaam gaat. Uiteraard kan niet
de hele stad in één keer op de schop maar het kan wel beter. Bijvoorbeeld door
handhaving van regels (obstakels op de stoep!) of door het sneller realiseren van kleine
aanpassingen.
Op de valreep naar 2020 was er de overgang van sociale zaken naar Amsterdam.
Belangrijk voor veel Weespers, omdat zij afhankelijk zijn van een uitkering of andere
voorzieningen. Wij hebben positief geadviseerd over deze overgang omdat het beleid
van Amsterdam onzes inziens goed past bij het beleid en de ambities van Weesp. Maar
ook hier geldt: the proof is in de pudding. We gaan de uitkomsten volgen.
Hans Blaauwbroek,
Voorzitter

Wist u dat de vergaderingen van de Adviesraad Sociaal Domein openbaar zijn? U bent
van harte welkom! U kunt zich aanmelden via www.adviesraadsociaaldomeinweesp.nl.
Hier vindt u ook alle uitgebrachte adviezen.
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2. OPDRACHT EN WERKWIJZE
De gemeente Weesp heeft medezeggenschap van burgers bij beleidsontwikkeling en –
uitvoering in het sociaal domein geregeld door het instellen van een Adviesraad Sociaal
Domein. De leden van de Adviesraad Sociaal Domein zijn geïnteresseerde inwoners van
de gemeente Weesp. De leden hebben kennis van en/of zijn ervaringsdeskundige op het
vlak van één of meer van de drie wetten: Wmo, Jeugd en Participatie. De leden hebben
zitting op persoonlijke titel en verrichten hun werkzaamheden zonder last of
ruggenspraak.
De adviesraad bestaat uit vrijwilligers. Zij denken vanuit het algemeen belang en vertalen
hun deskundigheid in een advies aan de gemeente. Dit betekent regelmatig stukken
beoordelen, bijeenkomsten bezoeken en contact onderhouden met het eigen netwerk.
Ook nodigt de Adviesraad een paar maal per jaar deskundigen uit om onderwerpen toe
te lichten. De Adviesraad vergadert maandelijks om adviezen op te stellen (die vaak
worden voorbereid in kleinere groepen). Daarnaast is er overleg met externe contacten,
met de wethouders en met ambtenaren.
De Adviesraad is ingesteld door de gemeente Weesp. De leden worden benoemd door
het college van burgemeester en wethouders van Weesp op voordracht van zittende
leden van de Adviesraad. Het besluit verordening Adviesraad Sociaal Domein is te
vinden op www.adviesraadsociaaldomeinweesp.nl/veelgestelde-vragen/
Na de gemeentelijke verkiezingen in maart 2018, zijn 3 nieuwe wethouders aangesteld. 1
wethouder was in het vorige college ook al werkzaam. De taakverdeling is als volgt:
Astrid Heijstee: Coördinerend wethouder sociaal domein
(Overkoepelende thema’s)
Sociaal domein – WMO
Gezondheidszorg – Ouderenzorg
Onderwijs
Maarten Miner: Wethouder Sociaal domein - Jeugdzorg
Sociaal domein - Werk en Inkomen (Participatiewet)
Leon de Lange: Projectwethouder Weespersluis
Coördinerend wethouder Participatie & Burgerinitiatieven
Inclusief beleid
Jeugdbeleid
Coördinerend wethouder samenwerking Amsterdam
Contactpersoon is: Marion Steyger, Beleidsadviseur Zorg, Gebiedspartner Zorg Weesp
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3. SAMENSTELLING ADVIESRAAD SOCIAAL DOMEIN
Rooster van aan- en aftreden.
De leden van de Adviesraad Sociaal Domein worden door het College van B&W
benoemd voor een periode van vier jaar. Benoemingen kunnen tweemaal met eenzelfde
periode worden verlengd. Een derde verlenging is mogelijk, als een meerderheid van de
raad een dergelijke verlenging noodzakelijk acht. Zittende leden blijven in alle redelijkheid
aan tot in hun opvolging is voorzien.
De Adviesraad is regelmatig op zoek naar nieuwe leden die kunnen worden
voorgedragen aan B&W. Helaas resulteert een eerste kennismaking niet altijd tot een
keuze om lid te worden van de Adviesraad. Naast leden zoekt de Adviesraad ook
inwoners die ‘op de achtergrond’ af en toe willen meedenken over bepaalde
onderwerpen.
Astrid van Kogelenberg heeft de Adviesraad in 2019 verlaten. Twee nieuwe leden zijn in
2019 gestart: Peter de Groot en Wim Jansen.

SAMENSTELLING ADVIESRAAD SOCIAAL DOMEIN per 1 augustus 2019
Naam
Hans Blaauwbroek
Voorzitter
Marjan Bijzet
Secretaris/
Penningmeester
Nico Pronk

Aangesteld
per
24-6 - 2014

2017

2018

2019

2020

2021

Einde 1e
termijn
Einde 1e
termijn

24-10-2014

13-8-2013

Einde 1e
termijn

Leanne Beukers

13-8-2013

Einde 1e
termijn

Joris Verhaar

24-10-2014

Eric Willemsen

24-10-2014

Henry van Hal

4-2-2017

Astrid Bijvoet

1-3-2018

Marieke Da Costa

1-9-2018

Peter de Groot

1-3-2019
1-8-2019

Wim Jansen
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2022

2023

Einde
2e termijn
Einde
2e termijn
Einde
2e
termijn
Einde
2e
termijn

Einde 1e
termijn
Einde 1e
termijn

Einde
2e termijn
Einde
2e termijn
Einde
1e
termijn
Einde 1e
termijn
Einde 1e
termijn
Einde 1e
termijn
Einde 1e
termijn
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In het afgelopen jaar hebben de verschillende aandacht groepen gewerkt aan een
activiteitenplan, waarbij vooral aandacht is besteed aan het inrichten van een netwerk
voor achterbanraadpleging en aan verbetering van kennis en informatie.
De groepen zijn als volgt ingedeeld:
Hans Blaauwbroek
Marjan Bijzet
Nico Pronk
Astrid Bijvoet
Marieke Da Costa
Henry van Hal
Leanne Beukers
Eric Willemsen
Joris Verhaar
Peter de Groot
Wim Jansen

Voorzitter
Secretaris/Participatiewet
Participatiewet
Participatiewet
Jeugd
Jeugd
Jeugd
Wmo
Wmo
Wmo
Wmo

4. UITGEBRACHTE ADVIEZEN 2019
In 2019 zijn in totaal 3 gevraagde en 1 ongevraagde adviezen uitgebracht.
Alle adviezen en de reactie van de Gemeente zijn gepubliceerd op
www.adviesraadsociaaldomeinweesp.nl/adviezen/
De leden van de raad hebben in kleine werkgroepen veel voorbereidend werk verricht om
de besluitvorming in de raad een extra impuls te geven.
Alle adviezen staan op de website www.adviesraadsociaaldomeinweesp.nl
Gevraagde
adviezen

Onderwerp

Datum
adviesaanvraag

Inhoud advies

2019-1

September 2019

Positief met
aantal
kanttekeningen

2019-2

Harmonisatie beleid
Participatiewet vanwege
overdracht sociale zaken van
Weesp naar Amsterdam
Overgang naar volwassenheid

April 2019

4 mei 2019

2019-3

Inclusieve stad

April 2019

Positief met
aantal
aandachtspunten
Positief met
aantal
aandachtspunten
Aantal
aanbevelingen

21 juli 2019

Ongevraagd advies
2019-1
Aanbesteding OV-concessie
regio Gooi & Vechtstreek en
doelgroepen vervoer
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5. KENNIS EN SAMENWERKING
Functioneren Adviesraad
De leden van de Adviesraad hebben in november een reflectiebijeenkomst gehouden
waarbij met name de rol van de Adviesraad in verband met de komende fusie met
Amsterdam aan de orde kwam.
Een aantal nieuwe leden van de Adviesraad heeft een training gevolgd bij Koepel
Adviesraden Sociaal Domein. De koepel is een netwerk waarbinnen veel kennis
beschikbaar is en wordt uitgewisseld over de Wmo, Jeugdwet en Participatiewet. De
website www.koepeladviesradensociaaldomein.nl is hiervoor een belangrijk middel.
Regionaal Voorzittersoverleg
In de regio Gooi- en Vechtstreek nemen we deel aan het Regionaal Voorzittersoverleg
van adviesraden in het sociaal domein. In dit overleg vindt afstemming plaats over
regionale onderwerpen en aandachtspunten. Belangrijk richtpunt hierbij is de Regionale
Samenwerkingsagenda. Dit is een uitvoeringsprogramma van regionale projecten op het
gebied van arbeid, wonen, vervoer, cultuur, zorg en welzijn.
In 2019 zijn er 6 vergaderingen geweest. Een terugkerende vraag is op welke wijze
burgers op regionaal niveau betrokken worden bij de vormgeving en uitvoering van
projecten. Hiervoor wordt het instrument ‘Samenkracht’ gebruikt. Onduidelijk is hoe de
uitkomsten hiervan worden meegenomen in de uitvoering van projecten.
Website Adviesraad Sociaal Domein Weesp
Het contact met de achterban en maatschappelijk middenveld behoeft continue aandacht.
De website www.adviesraadsociaaldomeinweesp.nl is hiervoor een belangrijk
communicatiemiddel. De agenda voor de vergaderingen, en ook de verslagen en
adviezen worden via de website kenbaar gemaakt.
Het e-mailadres is info@adviesraadsociaaldomeinweesp.nl
Conferentie
De gemeente heeft een conferentie gehouden voor professionals en ketenpartners
waarbij de ambtelijke fusie met de gemeente Amsterdam aan de orde kwam. De opkomst
was groot en er werd veel informatie uitgewisseld.
Werkgroep Netwerk vrijwilligersorganisaties informele zorg
De secretaris van de Adviesraad maakt deel uit van de werkgroep Netwerk
vrijwilligersorganisaties informele zorg.
Op 12 november 2019 heeft een inspiratiebijeenkomst plaatsgehad, waarbij de informele
zorgverleners de formele zorgverleners ontmoeten. De bijeenkomst werd druk bezocht.
De lezing ‘Bewegen en bewogen worden’ door Hans van Dam werd zeer positief
ontvangen.
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5. VERGADERINGEN EN ACTIVITEITEN
De adviesraad heeft 11 maal de reguliere vergadering gehouden op de laatste woensdag
van de maand. De aanwezigheid van leden bij de vergaderingen was hoog: > 90 %.
De vergaderingen van de Adviesraad worden genotuleerd door Anuschka Kropveld.
Naast de reguliere maandelijks vergaderingen kwamen de aandacht groepen binnen de
Adviesraad regelmatig bij elkaar om onderdelen van vergaderingen voor te bereiden of
eigen actiepunten ter hand te nemen die daarna weer teruggekoppeld werden naar de
voltallige Adviesraad. Ook brachten zij (beperkt) werkbezoeken aan organisaties en
instellingen.
Werkgroep Jeugd
9 maart in Utrecht bijeenkomst: “Een adviesraad met toegevoegde waarde”
Eén persoon vanuit werkgroep Jeugd is op 9 maart naar de bijeenkomst “Een adviesraad
met toegevoegde waarde.” geweest. Een training voor adviesraden die het lastig vinden
hun rol en taak vorm en inhoud te geven. Want hoe breng je de leefwereld van inwoners
nu het beste binnen bij de gemeente? Ervaren als een inspirerende dag met vooral de
boodschap “zoek de bewoners van je gemeente op!”
Weesper Scholen en Jeugdzorg
In maart heeft er op de basisschool Jozefschool een gesprek plaatsgevonden met twee
intern begeleiders. Belangrijkste thema's die hier naar voren kwamen waren: armoede,
behoefte aan een vast contactpersoon, het lastige bij wie men voor hulp het best kan
aankloppen en dat de mogelijkheid voor een SOVA-training in Weesp handig zou zijn.
Men ervaart dat de jeugdhulp die nodig is, geboden kan worden.
Jeugdplatform Amsterdam
De tips/ adviezen vanuit Jeugdplatform die door Amsterdamse jongeren op een rijtje zijn
gezet, vonden wij ook waardevol voor Weesp en hebben wij overhandigd aan de
wethouders. En er is weer contact gezocht met het platform over de mogelijkheden van
aansluiting vanuit Weesp en bijwonen van een bijeenkomst. In november hebben de
ondersteuners van het Jeugdplatform laten weten dat zij als eerste stap een afspraak
met de werkgroep Jeugd willen maken.
Interviews:
De werkgroep Jeugd is in gesprek gegaan met ervaringsdeskundigen Jeugdhulp.
Zodoende hebben er een aantal interviews plaatsgevonden met ouders en jongeren.
Daarnaast zijn er gesprekken geweest met voedselbankbezoekers, om ook dichter bij het
thema Jeugd en armoede te komen. Het blijkt niet makkelijk te zijn om
ervaringsdeskundigen te vinden. Daarom besluiten we de interviewvragen rond te sturen
en mensen telefonisch te benaderen. Ook hebben wij gevraagd wat er voor de Weespers
die gebruik maken van Jeugdzorg, behouden moet blijven, in de overgang naar
Amsterdam.
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Kindpakket
In 2019 heeft de werkgroep jeugd de ontwikkelingen rondom het kindpakket gevolgd. Bij
de commissievergadering Welzijn het verslag gehoord over het onderzoek van
kinderarmoede. En gezien dat men inzag dat het noodzakelijk was om te werken aan
bereikbaarheid /zichtbaar zijn en energie te steken in het in beeld krijgen van deze groep,
zodat er een grotere groep zou worden bereikt. Juli 2019 zien we dat er in het Weesper
Nieuws uitleg over het kindpakket staat en dat er campagne is gevoerd om hiervan
gebruik te maken. In verband met de fusie met Amsterdam is het van belang om de
planning van de overstap naar Amsterdamse systemen te volgen.
Overgang naar volwassenheid
De adviesraad heeft in april advies gegeven, naar aan leiding van het plan over de
overgang van naar volwassenheid. In juni krijgen we reactie en belooft de gemeente in
januari 2020, een evaluatie over de actiepunten van het plan.
In november is er een nagesprek over ons advies en licht de beleidsadviseur de
actiepunten toe uit het plan en op papier heeft de gemeente aangegeven dat in januari
2020 een evaluatie zal zijn over de actiepunten. Items die aan de orde kwamen:
informatiebijeenkomsten Sweet 18, informatie en lespakket budgettering. En rond de
fusie met Amsterdam is er toegezegd dat lopende trajecten in het Gooi afgerond kunnen
worden.
Voorzieningen Weesp voor de Jeugd
Tijdens het gesprek met de beleidsadviseur komt het jongerencentrum ook ter sprake. Er
is een vacature voor jongerenwerker en dat er wordt gewerkt aan het bereiken van een
bredere groep jongeren.
Bijgewoonde bijeenkomsten:
• Scholing Almere “Burgerparticipatie nieuwe stijl”
• Sollicitatiegesprekken nieuwe leden adviesraad
• Lezing bewegen en bewogen worden Hans van Dam
Werkgroep Participatie
Gesprek met 7 statushouders
In het voorjaar 2019 heeft een gesprek met 7 statushouders plaatsgevonden in de
Buurtkamer De Kastanje. Zij hebben hun verhaal verteld m.b.t. hun integratietraject en de
hulp die ze daarbij kregen. De rol van de gemeente kwam daarbij aan de orde. Er was
weinig ruimte voor maatwerk.
Ons doel voor volgend jaar is om deze groep te blijven monitoren en na te gaan of het
beleid van Amsterdam ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd. Met name het maatwerk dat
daar nadrukkelijk ruimte krijgt.
Vluchtelingenwerk
In het voorjaar 2019 is een gesprek geweest met Vluchtelingenwerk. Het doel van het
gesprek was om duidelijk te krijgen welke rol Vluchtelingenwerk heeft in het bemiddelen
naar werk en de inburgering. En hoe de samenwerking tussen de Gemeente en
Vluchtelingenwerk verloopt. Het zou goed zijn als de Gemeente en Vluchtelingenwerk
meer afstemmingsoverleg zouden hebben en de verwachtingen naar elkaar toe duidelijk
zouden uitspreken en wb de gemeente: het beleid niet telkenmale wijzigen.
Werkbezoek aan firma Mendex
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In september 2019 is een gesprek gevoerd met firma Mendex. Vooral om na te gaan wat
zij te bieden hebben in participatietrajecten die al in omliggende gemeentes door hen
aangeboden worden. We waren onder de indruk van de methodiek van de
werkzaamheden en de aan ons gepresenteerde resultaten en de duidelijke effectiviteit
van het werk wat zij doen.
Wij hebben Mendex geadviseerd om contact op te nemen met de Gemeente.
Vervolgactie n.a.v. werkbezoek aan Humanitarian Resources International Foundation
(HRIF)
Naar aanleiding van een werkbezoek bij HRIF in 2018, hebben we in 2019 hun werkwijze
gepresenteerd in een vergadering van de Adviesraad in het bijzijn van de wethouder,
Astrid Heijstee. Daar hebben we de suggestie gedaan om met dit bedrijf contact op te
nemen om te kijken of een subsidieregeling toepasbaar is om hun werk te ondersteunen
voor de groep mensen met een zeer grote afstand tot de arbeidsmarkt. Er was
toegezegd dit te onderzoeken.
Gesprekken met jongeren tussen 18-28 jaar en 50+
Het voornemen om gesprekken te voeren met doelgroepen zoals hierna genoemd
hebben we nog niet kunnen realiseren. Het is moeilijk om contact te krijgen met
sleutelfiguren in het netwerk jongeren tussen 18-28 jaar en 50+. We constateren dat het
hebben van een netwerk onontbeerlijk is voor leden van de adviesraad.
Workshop toegankelijkheid
Twee leden van de werkgroep participatie zijn naar een, door de Gemeente opgezette,
workshop geweest. Zij hebben een bijdrage geleverd aan de discussie rond
toegankelijkheid. Het is niet heel duidelijk wat er nu verder met de uitkomsten van de
discussie en de genoemde bevindingen wordt gedaan buiten het feit dat er een
illustratieve tekening over allerlei situaties is gepresenteerd en dat de bushaltes worden
aangepast.
Gesprek met jobcoach
Twee leden van de werkgroep participatie van de Adviesraad hebben een gesprek
gevoerd met een jobcoach van de Gemeente om te spreken over de uitvoering van
participatietrajecten en de monitoring daarvan door de Gemeente. In het gesprek werd
duidelijk dat het beleid er vooral op is gericht regels na te leven en dat er weinig ruimte is
voor maatwerk.
Bijeenkomst burgerparticipatie
De leden van de werkgroep hebben deelgenomen aan een bijeenkomst over
burgerparticipatie in Almere.

Werkgroep Wmo
De werkgroep Wmo heeft in 2019 te maken gehad met verloop, waardoor er (te) weinig
gelegenheid was om zich te richten op een aantal onderwerpen.
Zicht krijgen op eenzaamheid
De werkgroep WMO heeft in 2019 nagedacht over het onderwerp 'Eenzaamheid'.
Eenzaamheid is van alle tijd. Eenzaamheid komt in meerdere vormen en gradaties voor.
Eenzaamheid kan tijdelijk zijn en eenzaamheid kan langdurig zijn. Zo grijpbaar is het
begrip 'eenzaamheid' dus niet.
Een definitie: ‘Iemand voelt zich eenzaam wanneer hij minder contact met anderen
ervaart dan hij zich zou wensen’.
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Het hebben van contacten met anderen is dus van het grootste belang. Gemeente en
gemeenschap zullen bewust moeten bijdragen aan de mogelijkheden voor deze
contacten. Voor de Gemeente ligt er een taak in het bevorderen van 'algemene
voorzieningen’ zoals buurtkamer/buurthonk, bibliotheek met gezamenlijke activiteiten,
sportclubs en creatieve verenigingen ect. binnen de leefomgeving. Vrijwilligers en andere
initiatiefnemers die hier mede vorm aan geven, moeten door de Gemeente zoveel
mogelijk ondersteund worden. In Weesp loopt dit op dit moment goed, maar mede gezien
de algemene maatschappelijke trend zal de Gemeente naar de toekomst toe alert moeten
zijn op haar inzet in deze. Verschraling zou directe gevolgen kunnen hebben op het
versterken van gevoelens van eenzaamheid.
Respijtzorg
De werkgroep heeft in samenwerking met Versa Welzijn in Weesp een inventarisatie
gehouden naar de beschikbaarheid en vraag naar respijtzorg in Weesp. Binnen de raad
heerste het vermoeden dat er niet voldoende respijtzorg geboden kon worden.
Versa Welzijn heeft na het prettig verlopen kennismakingsgesprek en vervolgcontacten
via mail en telefoon aangeboden de door de adviesraad opgestelde vragenlijst over de
respijtzorg bij te voegen bij hun jaarlijkse mailing van het mantelzorgcompliment.
Er zijn acht beantwoorde vragenlijsten ontvangen waarvan 1 persoon aangeeft wel eens
gebruikt te hebben gemaakt van respijtzorg. Geen enkele respondent gaf de wens aan te
gebruik te willen maken respijtzorg.
Vanuit de praktijk hebben we vernomen dat er bij mensen die aanspraak kunnen maken
op respijtzorg vooral gekozen wordt voor tijdelijke ontlasting van de zorg binnen de al
bekende professionals en sociaal netwerk.
Gezien de uitkomsten, er is geen gesignaleerd probleem, heeft de raad geconcludeerd
verder op dit dossier geen actie te ondernemen.

7. FINANCIEEL OVERZICHT 2019
Het budget voor de Adviesraad Sociaal Domein wordt beschikbaar gesteld door de
gemeente Weesp op basis van een werkplan en begroting.
Voor 2019 is afgesproken dat de Adviesraad een lumpsumbudget van € 15.000, ontvangt. Dit bedrag is grotendeels besteed aan vacatievergoedingen, inzet notulist,
deskundigheidsbevordering, beheer website, repro/post en lidmaatschap Koepel
Adviesraden. Voor bijzondere uitgaven kan een onderbouwd plan aan de Gemeente
worden voorgelegd. In 2019 is hier geen gebruik van gemaakt.
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