JAARVERSLAG ADVIESRAAD SOCIAAL DOMEIN
GEMEENTE WEESP

2018

Weesp, maart 2019

INHOUDSOPGAVE

1.

Inleiding

2.

Opdracht en werkwijze

3.

Samenstelling Adviesraad Sociaal Domein

4.

Uitgebrachte adviezen

5.

Kennis en samenwerking

6.

Vergaderingen

7.

Financieel overzicht

Jaarverslag 2018 Adviesraad Sociaal Domein Weesp.

Pagina 2 van 10

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 2018 stond in het teken van de fusie. Wordt het Amsterdam of Gooise Meren?
Het wordt Amsterdam. De Adviesraad heeft bijgedragen aan de discussie. Niet door zich
uit te spreken voor een bepaalde gemeente, maar wel door uitgangspunten en
kwaliteitseisen te schetsen. Denk aan bereikbaarheid, klantvriendelijkheid en continuïteit.
Dit geldt in het bijzonder voor de dienstverlening op het gebied van sociale zaken. In het
kader van de fusie wordt de uitvoering van sociale zaken in 2019 verplaatst van Stichtse
Vecht naar Amsterdam. De Adviesraad Sociaal Domein heeft een ongevraagd advies
uitgebracht over de uitgangspunten en inrichting van de dienstverlening. Een paar
kernpunten:
- Baseer de dienstverlening op vertrouwen in de burger.
- Zorg dat het inhoudelijke beleid van Weesp door Amsterdam wordt voorgezet.
- Zorg dat de dienstverlening in Weesp herkenbaar en toegankelijk blijft.
De Adviesraad Sociaal Domein geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het College
van B&W en de Gemeenteraad over de Wmo, de Participatiewet en de Jeugdwet. In
2018 zijn 4 gevraagde en 2 ongevraagde adviezen uitgebracht.
Belangrijker zijn misschien nog wel de signalen die de Adviesraad afgeeft in overleggen
met wethouders, aan raadsleden en aan ambtenaren. Regelmatig is in 2018 gesproken
over:
- De dienstverlening van de Wmo-taxi: deze komt vaak niet op de juiste tijd en de
klantvriendelijkheid laat soms te wensen over.
- De toegankelijkheid van Weesp voor mensen met een beperking: de openbare
voorzieningen (stoepen, straten, parkeerplaatsen) zijn soms belemmerend.
Aanpassingen duren lang.
- De toegang tot de jeugdzorg: de opvang- en begeleidingsmogelijkheden voor
kinderen in crisissituaties laat te wensen over.
De Adviesraad Sociaal Domein Weesp heeft waardering voor de wijze waarop de
gemeente invulling geeft aan de uitvoering van beleid in het sociaal domein. Vooral de
wijze waarop initiatieven van burgers worden gestimuleerd. Buurtkamer ‘De Kastanje’ is
hier een mooi voorbeeld van.
Komende jaren 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.
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.
Per 1 april heeft Angela van Dril de gemeente verlaten. Angela is vele jaren
contactpersoon geweest voor de Adviesraad. Zij heeft zich bijzonder ingezet om de
Adviesraad in te stellen in de huidige vorm. Angela is opgevolgd door Marion Steyger.
Na de gemeentelijke verkiezingen in maart, 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
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.
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.
Marriette Bakker ,Aart Mul en Glenn Marcet en hebben de Adviesraad in 2018 verlaten.
Zij hebben afgelopen jaren vanuit hun deskundigheid en netwerk veel bijgedragen aan
het werk van de Adviesraad, waarvoor veel dank is verschuldigd.
Hans Blaauwbroek, Eric Willemsen, Joris Verhaar en Marjan Bijzet zijn in 2018 benoemd
voor een 2e termijn. Twee nieuwe leden zijn gestart in 2018 gestart: Astrid Bijvoet en
Marieke Da Costa.
Naam
Hans Blaauwbroek
voorzitter

Aangesteld
per
24-6 - 2014

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Einde
1e
termijn
Einde
1e
termijn

Marjan Bijzet
Secretaris/
penningmeester
Nico Pronk

24-10-2014

13-8-2013

Einde 1e
termijn

Mariette Bakker

13-8-2013

Leanne Beukers

13-8-2013

Einde 1e
termijn
Einde 1e
termijn

Aart Mul
Joris Verhaar

1-1-2011
24-10-2014

Eric Willemsen

24-10-2014

Glenn Marcet
Astrid van
Kogelenberg

1-1-2007
28-6-2017

Henry van Hal

4-2-2017

Astrid Bijvoet
Marieke Da Costa
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termijn
Einde
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termijn
Einde
2e
termijn

gestopt
Einde
2e
termijn
gestopt
Einde
1e
termijn
Einde
1e
termijn
gestopt

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

Maart
2018
Septem
ber
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In het afgelopen jaar hebben de 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
Aart Mul
Astrid van Kogelenberg
Glenn Marcet
Astrid Bijvoet
Marieke Da Costa
Henry van Hal
Leanne Beukers
Eric Willemsen
Joris Verhaar
Mariette Bakker

Voorzitter
Secretaris
Participatiewet
Participatiewet (tot eind 2018)
Participatiewet
Participatiewet (tot eind 2018)
Participatiewet (vanaf maart 2018)
Jeugd (vanaf augustus 2018)
Jeugd
Jeugd
Wmo
Wmo
Wmo (tot eind 2018)

De ontstane vacatures in de aandacht groep Participatie en Jeugd konden in de loop van
2018 deels worden ingevuld. De werving voor nieuwe kandidaten heeft een nieuw lid
voor de aandacht groep Wmo in 2019 opgeleverd. Peter de Groot start per januari 2019
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4. UITGEBRACHTE ADVIEZEN 2018
In 2018 zijn in totaal 3 gevraagde en 2 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

2018-1

Beleidsregels bijzondere bijstand

januari

2018-2

Beleidsregels bestuurlijke boete

maart

2018-2

Nota schuldhulp op maat

juli

Positief met
suggesties
Positief met
opmerkingen
Positief

2018-3

Transformatieplan Jeugd Gooi- en
Vechtstreek 2019-2021

oktober

Ongevraagd advies
2018-1
Kwaliteit dienstverlening Sociale
zaken Amsterdam

Positief met
aantal
aandachtspunt
en
Ongevraagd
advies

Datum
uitgebracht
advies
13 april
15 mei
24
september
14
december

2 december

5. KENNIS EN SAMENWERKING
Functioneren Adviesraad
De leden van de Adviesraad hebben aan het begin van het jaar het eigen functioneren
geëvalueerd. Dit gebeurt in evaluatie/functioneringsgesprekken waarin het lid samen met
twee andere leden (veelal voorzitter en secretaris) kritisch kijkt naar eigen functioneren
en het functioneren van de Adviesraad. Deze gesprekken vinden 1 x per jaar plaats. Het
functioneren van voorzitter en secretaris wordt besproken in een daarvoor
samengestelde afvaardiging van de raad.
Uit de evaluatie is naar voren gekomen dat de Adviesraad het van belang vindt om een
aantal algemene gedragsregels vast te stellen, die de leden tijdens vergaderingen zullen
naleven.
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
beschikbaar is en wordt uitgewisseld over de Wmo, Jeugdwet en Participatiewet. De
website www.koepeladviesradensociaaldomein.nl is hiervoor een belangrijk middel.
In april is een conferentie gehouden voor alle Adviesraden, waarbij vooral werd ingegaan
op de rol van de Adviesraden binnen de Gemeenten.

Regionaal Voorzittersoverleg
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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 2018 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, alsmede de verslagen en
adviezen worden via de website kenbaar gemaakt.
Het e-mailadres is info@adviesraadsociaaldomeinweesp.nl
Buurtpanels
Bijna 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. De gemeente heeft een conferentie gehouden voor de leden
van de buurtpanels, professionals en ketenpartners. 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.
Begin van het jaar is een folder uitgebracht: ‘Netwerk vrijwilligersorganisatie in Weesp’. In
deze folders zijn bijna alle vrijwilligersorganisaties uit Weesp vermeld. De folder is
verspreid in Weesp.
Op 2 oktober 2018 heeft een meet & greet bijeenkomst plaatsgehad, waarbij de informele
zorgverleners de formele zorgverleners ontmoeten. De bijeenkomst werd druk bezocht.
De vrijwilligersorganisaties hebben zich voorgesteld aan de professionals. De aanwezigen
hebben zich positief uitgesproken over een vervolg.
Scholingsavond Jeugd
Een scholingsavond van een belangenbehartiger (ervaringsdeskundig ouder), verbonden
aan het jeugdplatform Amsterdam. Zij organiseren in Amsterdam themabijeenkomsten en
zijn de ogen en oren en spreekbuis van de gebruikers van jeugdhulp en hun ouders. Een
inspirerende bijeenkomst waarbij met name de manier waarop jeugd/ achterban
betrokken kan worden centraal stond. Een zinvolle scholing omdat de adviesraad zoekt
naar manieren om meer input te krijgen van gebruikers van jeugdhulp. Gezien onze
gezamenlijke Amsterdamse toekomst was dit tevens een interessant inkijkje in de wijze
waarop Amsterdam inspraak in het sociaal domein geregeld heeft.

5. VERGADERINGEN EN ACTIVITEITEN
De adviesraad heeft 10 maal de reguliere vergadering gehouden op de laatste woensdag
van de maand. De aanwezigheid van leden bij de vergaderingen was hoog: > 80 %.
De vergaderingen van de Adviesraad worden genotuleerd door Anuschka Kropveld.
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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.
Activiteiten 2018
februari

-

Vergadering Adviesraad Sociaal Domein
Scholingsavond Jeugd

maart

-

Vergadering Adviesraad Sociaal Domein
Bijpraatoverleg met de wethouders
Inspiratiesessie Adviesraad Stichtse Vecht
Mantelzorgbijeenkomst
28 maart: scholingsavond Adviesraad
Regionaal voorzittersoverleg Gooi- en Vechtstreek

april

-

Vergadering Adviesraad Sociaal Domein
Bijeenkomst ‘In gesprek met ervaringsdeskundigen met een GGZachtergrond’.
Conferentie Koepel Adviesraden

mei

-

Vergadering Adviesraad Sociaal Domein
Toelichting op Woonvisie Weesp
Workshop VN-verdrag
Presentatie GGD
Regionaal Voorzittersoverleg Gooi- en Vechtstreek

juni

-

Vergadering Adviesraad Sociaal Domein
Bijpraatoverleg met de wethouders
Bijeenkomst voor de leden van de buurtpanels, professionals en
ketenpartners.

juli

-

Vergadering Adviesraad Sociaal Domein
Regionaal voorzittersoverleg Gooi- en Vechtstreek
Werkbezoek aan HRIF

augustus
september

-

Vergadering Adviesraad Sociaal Domein
Bijpraatoverleg met de wethouders
Regionaal voorzittersoverleg Gooi- en Vechtstreek
Scholingsavond Jeugd

oktober

-

Vergadering Adviesraad Sociaal Domein
Bijeenkomst politieke partijen over toekomstige fusie
Netwerkbijeenkomst vrijwilligersorganisaties informele
zorg/professionals

november

-

Vergadering Adviesraad Sociaal Domein
Regionaal voorzittersoverleg Gooi- en Vechtstreek

december

-

Vergadering Adviesraad Sociaal Domein
Bijeenkomst Politiek Plein: ambtelijke fusietraject
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7. FINANCIEEL OVERZICHT 2018
Het budget voor de Adviesraad Sociaal Domein wordt beschikbaar gesteld door de
gemeente Weesp op basis van een werkplan en begroting.
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.
Onderwerp
Reguliere vergaderingen en
Externe vertegenwoordigingen
Secretariële ondersteuning,
Inclusief reiskosten
Representatie/
deskundigheidsbevordering
Website
Repro/post
Koepel Adviesraden
Totaal

Toelichting
Vacatievergoeding
Notuleren vergaderingen,
Afscheid leden en
scholingskosten
Sherpa
Lidmaatschapsbijdrage
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Gerealiseerd
€ 5.800,00
€ 1.678,26
€ 376,77
€ 150,00
€ 696,55
€ 500,00
€ 9.201,57
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