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1. VOORWOORD
Wist u dat de vergaderingen van de Adviesraad Sociaal Domein openbaar zijn? U kunt
zich aanmelden via www.adviesraadsociaaldomeinweesp.nl. Hier vindt u ook alle
uitgebrachte adviezen.
Het jaar 2017 stond in het teken van de vraag: fuseren we met de gemeente Gooise
Meren of met Amsterdam? De Adviesraad heeft bijgedragen aan de discussie hierover,
maar zich daarnaast vooral ingezet voor klantgericht beleid in het sociaal domein in het
hier en nu.
De Adviesraad Sociaal Domein geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het College
van B&W en de Gemeenteraad over de ontwikkeling en uitvoering van beleid in het
sociaal domein. Het sociaal domein omvat de Wet maatschappelijke ondersteuning,
Participatiewet en Jeugdwet. In 2017 zijn 12 gevraagde en 3 ongevraagde adviezen
uitgebracht.
Een van de ongevraagde adviezen is gericht aan de politieke partijen in Weesp. Het
bevat aandachtspunten voor de programma’s ten behoeve van de
gemeenteraadsverkiezingen. Iedere vergadering van de Adviesraad Sociaal Domein
begint met een rondje ‘signalen uit de samenleving’. Hier komen uiteenlopende zaken
naar voren, positieve en negatieve: voorbeelden van (on)toegankelijkheid, gemelde
ervaringen met dienstverleners, beschikbaarheid van zorgverleners. Alle signalen samen
vormden de basis voor het ongevraagde advies aan de politiek dat is gepubliceerd in het
Weesper Nieuws.
Een ander ongevraagd advies heeft betrekking op de toepassing van het VN-verdrag
voor mensen met een beperking in Weesp. Dit verdrag regelt dat mensen met een
beperking (lichamelijk, psychisch of verstandelijk) volwaardig kunnen deelnemen aan de
samenleving. We zijn eenvoudig begonnen en hebben de gemeente gevraagd om de
eisen op het gebied van toegankelijkheid in het VN-verdrag onder de aandacht te
brengen van winkeliers en horeca. Dit is gebeurd. Aandacht voor toepassing van het VNverdrag staat ook in 2018 op de agenda.
De Adviesraad kijkt ook naar de gevolgen van uitvoering van beleid. Om hierin inzicht te
krijgen brengen we werkbezoeken aan dienstverleners, we nemen deel aan
bijeenkomsten en luisteren naar signalen uit de samenleving. Eén onderwerp kwam in
2017 vaak terug: de toegankelijkheid van de jeugdzorg en dan met name de opvang- en
begeleidingsmogelijkheden voor kinderen in crisissituaties. Dit is geen specifiek probleem
voor Weesp, het speelt landelijk, maar ook kinderen in Weesp hebben hier last van.
Deze en andere bevindingen zijn door de Adviesraad Sociaal Domein besproken met het
College van B&W.
In 2018 wordt duidelijk hoe de bestuurlijke toekomst van Weesp eruitziet. Dat gaat ook
consequenties hebben voor het beleid in het sociaal domein. Wij gaan hierover adviseren
op basis van onze toetsstenen: continuïteit, kwaliteit en klantgerichtheid.
Hans Blaauwbroek,
voorzitter
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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 ruggespraak.
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/
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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, indien een meerderheid van
de raad een dergelijke verlenging noodzakelijk acht. Zittende leden blijven in alle
redelijkheid aan tot in hun opvolging is voorzien.
Nico Pronk, Mariette Bakker en Leanne Beukers zijn bereid om nog een 2e termijn in te
vullen.
Rene Mynkong en Brigitte Noom-Mulders zijn in 2018 niet meer beschikbaar.

Naam

Aangesteld
per

2017 2017

Hans
Blaauwbroek
voorzitter
Marjan Bijzet
secretaris

24-6 - 2014

Einde
1e
termijn

24-10-2014

Einde
1e
termijn

Nico Pronk
penningmeester

13-8-2013

Einde 1e
termijn

Mariette Bakker

13-8-2013

Einde 1e
termijn

Leanne Beukers

13-8-2013

Einde 1e
termijn

Aart Mul

1-1-2011

Joris Verhaar

24-10-2014

Eric Willemsen

24-10-2014

Glenn Marcet

1-1-2007

Rene Mynkong

13-8-2013

Astrid van
Kogelenberg

28-6-2017

Brigitte NoomMulders

4-2-2017

Henry van Hal

4-2-2017
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2018

2019

2020

2021

Einde
2e
termijn
Einde
2e
termijn
Einde
2e
termijn
Einde
2e
termijn
Einde
1e
termijn
Einde
1e
termijn
Einde
3e
termijn

Einde 1e
termijn
gestopt

gestopt

Einde
1e
termijn
Einde
1e
termijn
Einde
1e
termijn
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In het afgelopen jaar hebben de aandachtsgroepen 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
Aart Mul
Astrid van Kogelenberg
Glenn Marcet
Brigitte Noom-Mulders
Henry van Hal
Leanne Beukers
Eric Willemsen
Joris Verhaar
Mariette Bakker
René Mynkong

Voorzitter
Secretaris
Participatiewet (en penningmeester)
Participatiewet
Participatiewet
Participatiewet
Jeugd
Jeugd
Jeugd
Wmo
Wmo
Wmo
Wmo

Vanwege het vertrek van Rene Mynkong en Brigitte Noom-Mulders zijn in de aandacht
groep Jeugd en Wmo vacatures ontstaan. De werving voor nieuwe kandidaten is eind
2017 in gang gezet. Er zijn gesprekken gevoerd met 2 kandidaten. Begin 2018 zal
duidelijk worden of deze kandidaten geschikt en beschikbaar zijn.
Eind 2018 ontstaan nog 2 vacatures in de aandachtsgroep Participatie.

4. UITGEBRACHTE ADVIEZEN 2017
In 2017 zijn in totaal 12 gevraagde en 3 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. Het advies over de inkoop Jeugd
en de minimaregeling kindpakket is hieronder nader toegelicht.
Inkoop Jeugd/GGZ
Wat betreft de inkoop GGZ kon de adviesraad zich in grote lijnen vinden in het
inkoopbeleid. Waarbij wel, zoals ook bij andere adviezen ten behoeve van jeugd,
geadviseerd is om meer specifiek aandacht en een aanbod te hebben voor de jeugd van
18 tot 23 jaar. Zij vallen in theorie niet in de jeugdwet maar zijn vaak wel gebaat bij hulp/
behandeling die geboden wordt door aanbieders en behandelaars voor jeugd. De
gemeente heeft toegezegd hier flexibel mee om te gaan.
Ook is gepleit voor flexibiliteit in het aanbod. Wanneer in specifieke gevallen een niet
door de gemeente ingekocht aanbod adequaat is, en er geen PGB gewenst is, zou de
gemeente hier in kunnen moeten voorzien.
De evaluatie van het minimabeleid – welke eind november 2016 door de raad is
vastgesteld - onderstreept het belang van specifieke aandacht voor kinderen in
armoede.
Uit de evaluatie blijkt namelijk dat huishoudens met kinderen de financieel meest
kwetsbare minimadoelgroep vormen in de gemeente Weesp.
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Hierdoor is ook in het raadsvoorstel inzake de evaluatie van het minimabeleid
opgenomen dat er een armoedebeleid, specifiek voor kinderen, moet worden
geformuleerd.
Naast deze evaluatie is ook het advies van de adviesraad Sociaal Domein meegenomen
in het besluitvormingsproces.
Beleidsnota Kindpakket
De Adviesraad Sociaal Domein is positief over het tot stand komen een laagdrempelig
toegankelijk, samenhangend kindpakket voor gezinnen tot 120 % van het sociaal
minimum.
De adviesraad ziet graag dat de gemeente Weesp zich blijvend meer creatief en actief
opstelt om kinderen die in armoede opgroeien te betrekken bij hetgeen binnen de
gemeentegrenzen allemaal mogelijk is.
De adviesraad meent dat binnen Weesp te weinig activiteiten voor kinderen en jeugd zijn.
We hebben dan ook geadviseerd dat er meer initiatieven worden aangeboden vanuit
buurthuizen, waar kinderen (gratis of voor een gereduceerd) bedrag samen activiteiten
kunnen ondernemen. De adviesraad adviseerde dat de gemeente Weesp jeugdigen uit
deze gezinnen kosteloos activiteiten kan aanbieden.
Uit de evaluatie van het minimabeleid blijkt dat een stadspas voor deze doelgroep in
Weesp niet haalbaar is. De Adviesraad heeft geadviseerd te onderzoeken of er wel
mogelijkheden zijn voor het aanbieden van een kinderstadspas , náást en
samenhangend met het kinderpakket. De adviesraad zou de gemeente willen adviseren
om samen met verenigingen en de middenstand en het bedrijfsleven te onderzoeken wat
deze kinderstadspas zou kunnen inhouden. Enkele initiatieven die we genoemd hebben
zijn:
- Gratis toegang Don Bosco
- Vrijkaartjes voor enkele kindervoorstellingen/filmen bij Wesopa
- Kosteloos aanbod (korte) cursussen creatief/dans/theater/typ
- Tegoedbonnen bij de HEMA (op kinderkleding)
- Korting bij Bijvoet of andere zaken voor kindersportkleding
- Enkele gratis plekken bij JKW kamp
- Kosteloos abonnement op maandblad
- Gratis bibliotheekpas voor jeugd tot 23 jaar.
Alle adviezen staan op de website www.adviesraadsociaaldomeinweesp.nl
Gevraagde
adviezen

Onderwerp

Datum
adviesaanvraag

Inhoud advies

2017-1
2017-2

Minimaregeling kindpakket
Verordening re-integratie en
loonkostensubsidie
Beleidsplan Bescherming en
Opvang Gooi & Vechtstreek
Gezamenlijk plan met Blaricum,
Eemnes, Gooise Meren,
Hilversum, Huizen, Laren, Weesp
en Wijdemeren
Verordening jeugdhulp gemeente
Weesp 2018,
Beleidsregels jeugdhulp
gemeente Weesp 2018 en
Nadere regels behorende bij de

januari
mei

Positief
Positief met 1
suggestie
Positief met
aantal kanttekeningen

2017-3

2017-4
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maart

augustus

Positief met
aantal
suggesties

Datum
uitgebracht
advies
28 februari
21 juni
9 december

27
september
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Gevraagde
adviezen

Onderwerp

Datum
adviesaanvraag

Inhoud advies

Datum
uitgebracht
advies

augustus

Positief met
aantal
suggesties
Positief met
aantal vragen

27
september

Positief met 2
aanbevelingen
Positief met
aantal
adviezen

23 juni

2017-8

Afstemmingsverordening
Participatiewet, IOAW en IOAZ
Weesp 2017
Handhavingverordening
Participatiewet, IOAW en IOAZ
Weesp 2017.
Verordening Individuele
Studietoeslag Weesp 2017
Advies inzake de Verordening
maatschappelijke ondersteuning
gemeente Weesp 2018,
Beleidsregels maatschappelijke
ondersteuning gemeente Weesp
2018 en Nadere regels
behorende bij de verordening
maatschappelijke ondersteuning
Gemeente Weesp 2018

2017-9

Beleidsplan Schuldhulpverlening

20 oktober

1 december

2017-10
2017-11

Toelatingsdocument Jeugd GGZ
Beleidsplan Sociaal Domein

juni
september

Positief met
aantal
aanbevelingen
Positief
Positief met
aantal
aanbevelingen
Positief met
aantal
opmerkingen
Negatief
10
aandachtspunt
en
voortkomend
uit signalen uit
de
samenleving
Aanbeveling
om
toegankelijkhei
d winkels en
horeca onder
de aandacht te
brengen

23 februari
20 juli

Verordening jeugdhulp gemeente
Weesp 2018
2017-5

2017-6

2017-7

2017-12

Uitvoeringsprogramma 2017-2018
Regionale samenwerkingsagenda
Gooi- en Vechtstreek
Ongevraagd advies
2017-1
Pilot Ombudsfunctie
2017-2
Aandachtspunten Sociaal Domein
voorgelegd aan de politieke
partijen in Weesp

2017-3

VN-verdrag

5 oktober

mei
augustus

maart

25 oktober

27
september

19 juni
12 oktober

23 maart

8
september

In juni is ongevraagd advies aan de politieke partijen in Weesp gegeven. Dit advies is in
juni paginagroot weergegeven in het Weesper Nieuws.

5. ACTIVITEITEN
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Werkgroep WMO actief in 2017
We hebben een interessant en bewogen jaar gehad.
Het thema van dit jaar is geweest Armoede, wat zijn de mogelijkheden in het beleid om
inwoners te ontlasten die financieel met heel beperkte middelen moeten omgaan. Dit kan
op verschillende manieren zich vertalen. We kunnen niet voor meer geld zorgen, maar we
kunnen wel voorstellen doen die positieve effecten kunnen hebben voor het dagelijks
leven van inwoners.
We zijn ons bewust geworden dat leven met beperkte middelen, impact heeft op alle
levensgebieden, het inkomen, de uitgaven, het sociale netwerk, het kunnen deelnemen
aan sociale activiteiten, het hebben van werk, het kunnen volgen van scholing, het
kunnen scholing van voor de kinderen, gezondheid, het gebruik van voedsel, maar ook
gebruik van de gezondheidszorg, neem de eigen bijdrage als voorbeeld.
Op al deze levensgebieden hebben we in het beleid voorstellen gedaan die gericht waren
op het vergroten van de speelruimte voor inwoners, of het nu ging om de het Kindpakket,
de stadspas, mogelijkheden van dagactiviteiten voor mensen die gebruik maken van de
GGZ, maar ook voorstellen die gericht zijn op het beperken van kortingen op inwoners die
fouten maken met betrekking tot het inzicht geven over hun inkomen, het adviseren om de
tijdslimieten van het verstrekken van uitkeringen niet te overschrijden, als ook inwoners
financieel te ondersteunen als zij werk gaan verrichten en vanwege reiskosten te maken
krijgen. Bij alle voorstellen hebben wij in ons achterhoofd het maatwerk gerichte
ondersteuning. Wij kunnen met plezier constateren dat verschillende initiatieven worden
ondersteunt door de gemeenteraad.
Om zicht te krijgen over hoe het beleid uitpakt voor inwoners met een beperkt budget
hebben we instellingen geïnterviewd op wat zij aan ontwikkelingen zien welk een sinds
het begin van de transitie. De inzichten die dat ons opleverde hebben wij weer kunnen
meenemen in onze adviezen.
Hier kwamen onderwerpen aan de orde als het meenemen van een cliëntondersteuner
naar het keukentafelgesprek, dit mag een bekende zijn, maar men kan bijvoorbeeld ook
MEE inschakelen om hen te ondersteunen, maar ook dat er in Weesp veel minder
mensen gebruik hebben kunnen maken van de dagbesteding, omdat er een eigen
bijdrage voor werd gevraagd, die mensen van niet meer kunnen opbrengen, omdat er al
zoveel onkosten gemaakt moeten worden.
Er is dit jaar geïnvesteerd in overleg met de omliggende gemeentes.
Geïnvesteerd in de informatie die handelt over de vraag welke consequenties zijn er bij de
overstap naar het verbindingsproces van de gemeente met of Amsterdam of het ’t Gooi.
Daarnaast wordt er veel geïnvesteerd in berichten uit de samenleving Weesp.

In oktober 2018 wordt de volgende netwerkbijeenkomst georganiseerd waarbij ook de
huisartsen en wijkverpleegkundigen worden uitgenodigd.

6. KENNIS EN SAMENWERKING
Koepel Adviesraden
In 2017 is de Adviesraad Sociaal Domein Weesp lid geworden van de landelijke Koepel
Adviesraden Sociaal Domein. De koepel is een netwerk waarbinnen veel kennis
Jaarverslag 2017 Adviesraad Sociaal Domein Weesp.
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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 zijn we onderdeel van het Regionaal Voorzittersoverleg
van adviesraden in het sociaal domein. Binnen dit overleg zoeken we afstemming over
regionale onderwerpen en aandachtspunten. Belangrijk richtpunt hierbij is het regionale
uitvoeringsprogramma sociaal domein.
In november 2016 heeft de Adviesraad Sociaal Domein een zelfevaluatie gedaan.
Aandachtspunten uit de zelfevaluatie:
- Meer contact nodig met achterban en maatschappelijk middenveld;
- Betere profilering richting inwoners van Weesp;
- Vaker ongevraagde adviezen uitbrengen.
In 2017 is hard gewerkt aan bovengenoemde punten. Zie hieronder het resultaat.
Website Adviesraad Sociaal Domein Weesp
Het contact met de achterban en maatschappelijk middenveld behoeft continue aandacht.
In november is de website www.adviesraadsociaaldomeinweesp.nl gelanceerd met
daarbij het e-mailadres info@adviesraadsociaaldomeinweesp.nl
Werkgroep schuldhulp
In samenwerking met de raadswerkgroep Sociaal Domein is een pilot opgezet om een
kwalitatief beeld te krijgen van hoe het gaat in het sociaal domein. Gekozen is voor
schuldhulpverlening omdat daar veel bij elkaar komt. De vraag richt zich met name op de
integrale aanpak zoals die in transformatiedoelstellingen wordt benoemd. Hoe denkt het
werkveld hierover. Hoe gaat het en wat is de ervaring/beleving daarbij.
Met een aantal stakeholders, die direct betrokken zijn bij schuldhulpverlening en
preventie, zijn interviews afgenomen, o.a.:
Versa Welzijn
MEE-ugv
Ymere
Kredietbank
Een GGZ-instelling
De resultaten van de pilot worden opgenomen in een verslag van de raadswerkgroep
Sociaal Domein.
Weekmarkt
In mei/juni heeft een aantal leden van de Adviesraad samen met vertegenwoordigers van
andere vrijwilligersorganisaties een aantal keren op dinsdagochtend op de weekmarkt
gestaan om de eigen naamsbekendheid te promoten. Het blijft bij een eenmalige actie
omdat de Adviesraad van mening is dat zij niet in het rijtje van de vrijwilligersorganisatie
past.
Buurtpanels
Alle bijeenkomsten van de buurtpanels zijn bezocht door leden van de Adviesraad die in
de betreffende wijk wonen. Vooral bedoeld om de signalen uit de samenleving te horen en
na te gaan welke oplossingen door de bewoners in samenwerking met de Gemeente
werden gekozen.
Werkgroep Netwerk vrijwilligersorganisaties informele zorg
De secretaris van de Adviesraad maakt deel uit van de werkgroep Netwerk
vrijwilligersorganisaties informele zorg.
Jaarverslag 2017 Adviesraad Sociaal Domein Weesp.
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Op 31 oktober 2017 heeft de tweede netwerkbijeenkomst vrijwilligersorganisaties
informele zorg plaatsgehad. Tijdens de bijeenkomst werd een presentatie gehouden door
het Digi-taalhuis over laaggeletterdheid. De aanwezige vertegenwoordigers van de
organisaties hebben zich positief uitgesproken over een vervolg.
Studiebijeenkomst VN-verdrag
Tijdens de studiebijeenkomst in het kader van het VN-verdrag over rechten van mensen
met een beperking heeft de Adviesraad zich gebogen over de volgende onderdelen:
- Korte opfrisser inhoud VN-verdrag
- Een overzicht van verplichtingen gemeenten
- Gezamenlijk strategie opstellen richting gemeente
- Inhoudelijk prioritering
Er is toegewerkt naar een top 5 van prioriteiten waar de gemeente Weesp, volgens de
Adviesraad mee aan de slag moet en die binnen een jaar gerealiseerd kunnen worden.

7. VERGADERINGEN
De adviesraad heeft 10 maal de reguliere vergadering gehouden op de laatste woensdag
van de maand. In het najaar zijn 2 extra vergaderingen gehouden. De aanwezigheid van
leden bij de vergaderingen is hoog: > 80 %.
De vergaderingen van de Adviesraad worden genotuleerd door Anuschka Kropveld.
Activiteiten 2017
januari

-

Vergadering Adviesraad Sociaal Domein

februari

-

Vergadering Adviesraad Sociaal Domein

maart

-

Vergadering Adviesraad Sociaal Domein
Werkgroep Schuldhulp
Buurtpanel zuid
Regionaal voorzittersoverleg Gooi- en Vechtstreek

april

-

Vergadering Adviesraad Sociaal Domein

mei

-

Vergadering Adviesraad Sociaal Domein
Workshop VN-verdrag
Regionaal voorzittersoverleg Gooi- en Vechtstreek

juni

-

Vergadering Adviesraad Sociaal Domein

juli
augustus

-

Regionale klankbordgroep 'Bescherming en Opvang
Vergadering Adviesraad Sociaal Domein

september

-

Vergadering Adviesraad Sociaal Domein
Regionaal voorzittersoverleg Gooi- en Vechtstreek
Workshop eenzaamheid
Bijeenkomst schuldhulpverlening op het stadhuis

oktober

-

Vergadering Adviesraad Sociaal Domein
Extra vergadering Adviesraad Sociaal Domein
Bijeenkomst politieke partijen over toekomstige fusie
Netwerkbijeenkomst vrijwilligersorganisaties informele zorg

Jaarverslag 2017 Adviesraad Sociaal Domein Weesp.

Pagina 11 van 13

november

-

Vergadering Adviesraad Sociaal Domein
Bijpraatoverleg met de wethouders
Theatervoorstelling scholieren over eenzaamheid
Regionaal voorzittersoverleg Gooi- en Vechtstreek

december

-

Vergadering Adviesraad Sociaal Domein

8. FINANCIEEL OVERZICHT 2017
Het budget voor de Adviesraad Sociaal Domein wordt beschikbaar gesteld door de
gemeente Weesp op basis van een werkplan en begroting.
Onderwerp

Toelichting

Vacatievergoeding

Begroot
2017
€ 5.280,00
€ 1.440,00
€ 2.080,00

Gerealiseerd
2017
€ 4620,00
€ 1520,00
€ 440,00

Reguliere vergaderingen

Vacatievergoeding

Externe
vertegenwoordigingen
Overige
vergaderingen/bijeenkomsten

Vacatievergoeding

€ 1.000,00

€ 740,00

Secretariële ondersteuning,
Inclusief reiskosten
Deskundigheidsbevordering

Notuleren
vergaderingen,
Zie toelichting

€ 2.820,00

€ 2115,70

Werkbezoeken
Communicatie/ informatie

Zie toelichting
Zie toelichting

€ 500,00
€ 250,00

€ 940,39

Representatie
Totaal

Zie toelichting

€ 250,00
€ 15.620,00

€ 128,45
€ 10.504,54

€ 1.000,00

Toelichting
De Adviesraad Sociaal Domein stelt jaarlijks een werkplan en een begroting op.
In 2015 is afgesproken dat deze begroting richtinggevend is. De opgenomen
begrotingsposten zijn onderling uitwisselbaar.
De begroting is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:
- De adviesraad bestaat uit maximaal 13 leden (Verordening Adviesraad Sociaal
Domein 2015).
- Er zijn jaarlijks 12 reguliere vergaderingen.
- De leden ontvangen een vergoeding van € 40,00 voor reguliere vergaderingen. De
voorzitter en de secretaris ontvangen een vergoeding van € 60,00 voor reguliere
vergaderingen. De vergoeding is bedoeld als tegemoetkoming in reis- en
kantoorkosten.
- De leden, voorzitter en secretaris ontvangen een vergoeding van € 40,00 voor
vertegenwoordigingen extern, zoals vergaderingen RVO G&V. De vergoeding voor
overige activiteiten bedraagt € 20,00 per activiteit.
- Vergaderaccommodatie en daarbij behorende koffie/theevoorziening worden
beschikbaar gesteld door de gemeente. Voor de verslaglegging van reguliere
vergaderingen maakt de Adviesraad Sociaal Domein gebruik van externe
ondersteuning. Deze kosten worden rechtstreeks gedeclareerd bij de gemeente
Weesp.
- Deskundigheidsbevordering: viermaal per jaar organiseert de Adviesraad Sociaal
Domein een scholingsbijeenkomst. Hiervoor worden externe deskundigen ingehuurd.
De kosten per bijeenkomst worden geraamd op € 250,00.
Jaarverslag 2017 Adviesraad Sociaal Domein Weesp.
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Werkbezoeken en informatiebijeenkomsten: jaarlijks brengt de Adviesraad Sociaal
Domein in het kader van informatievergaring 4 werkbezoeken aan dienstverlenende
organisaties.
In de begroting is een stelpost van € 250,00 opgenomen voor communicatie- en
informatiemateriaal, o.a. voor het doen van aankondigingen of oproepen in het
Weesper Nieuws.
In de begroting is een stelpost van € 250,000 opgenomen voor representatiekosten.

Voor 2018 is afgesproken dat de Adviesraad een lumpsumbudget van € 15.000,ontvangt en dat voor bijzondere uitgaven een onderbouwd plan aan de Gemeente wordt
voorgelegd.

Jaarverslag 2017 Adviesraad Sociaal Domein Weesp.
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