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1. Voorwoord
In dit jaarverslag legt de Adviesraad Sociaal Domein Weesp verantwoording af over haar
bezigheden in de jaren 2015. In 2014 is geen jaarverslag verschenen. Daarom bevat dit
verslag tevens een overzicht van de in 2014 uitgebracht adviezen.
Medio 2014 heeft de toenmalige Wmo Adviesraad Weesp nieuwe leden geworven
waaronder een nieuwe voorzitter. Op basis van nieuwe wetgeving per 1 januari 2015 en
de daarmee gepaard gaande decentralisatie van taken naar de gemeente is de Wmo
Adviesraad is mei 2015 omgevormd tot de Adviesraad Sociaal Domein. Sindsdien omvat
de adviestaak de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet en de
Participatiewet. Gezamenlijk vormen deze wetten het Sociaal Domein.
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. In 2014 en 2015 zijn in totaal 16 formele adviezen uitgebracht.
Daarnaast wordt informeel geadviseerd in contact met wethouders en ambtenaren van
de gemeente.
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 met burgers en luisteren naar signalen uit de samenleving. Een paar
bevindingen van de Adviesraad Sociaal Domein over de jaren 2014 / 2015:
- De invoering van de nieuwe wetgeving is in Weesp goed verlopen. De gemeente is er
in geslaagd om op verantwoorde wijze invulling te geven aan haar nieuwe taken.
- De communicatie over en bereikbaarheid van gemeentelijke dienstverlening in het
sociaal domein is voor verbetering vatbaar.
- Er zijn veel klachten over het Wmo taxi vervoer.
- De dienstverlening door de sociale dienst verloopt in veel gevallen te langzaam.
Deze en andere bevindingen zijn door de Adviesraad Sociaal Domein besproken met het
College van B&W.
In 2015 is er een bloeiende samenwerking ontstaan met de Wmo-adviesraden van Wijde
Meren en Stichtse Vecht. Helaas bleek eind 2015 dat de samenwerking in SWW verband
geen lang leven was beschoren. Daarmee is ook de samenwerking tussen deze
Adviesraden eindig. Weesp werkt in 2016 op alle terreinen van het sociaal domein
samen met Gooi- en Vechtstreek. Dat geldt ook voor de Adviesraad Sociaal Domein.
Met de beoogde transformatie in het vooruitzicht is er in 2016 veel werk aan de winkel.
Het versterken van eigen regie en eigen kracht van burgers en hun omgeving vraagt om
inventief beleid. Wij gaan daaraan onze bijdrage leveren op basis van (ervaring-)
deskundigheid.

Hans Blaauwbroek,
voorzitter
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2. Opdracht en werkwijze
Het sociaal domein richt zich op de Jeugdwet, Participatiewet en Wet maatschappelijke
ondersteuning (Wmo). Het doel van deze drie wetten is dat alle burgers aan de
samenleving mee kunnen doen. Niet alleen op het gebied van zorg, wonen en welzijn,
maar ook op het terrein van onderwijs, arbeid, vervoer, recreatie en sport. Als Adviesraad
Sociaal Domein willen wij graag eraan bijdragen dat burgers kunnen meedoen in Weesp.
Dit doen wij door de gemeente te adviseren over beleid en uitvoering op basis van de
signalen uit de samenleving.
Sinds januari 2015 heeft de gemeente Weesp officieel de verantwoordelijkheid voor de
uitvoering van de Jeugdwet, Participatiewet en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.
Er verandert veel, de gemeente neemt taken over van het Rijk en krijgt tegelijkertijd
minder geld om deze taken uit te voeren. Dit is een grote uitdaging! Wij toetsen de
plannen en de uitvoering van het gemeentelijk beleid en gaan in gesprek met de
Weespers die van de Jeugdwet, Participatiewet en Wmo gebruik maken. Op basis
hiervan geven wij gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente Weesp. Op de
pagina 'Werkwijze' vindt u meer informatie over de doelstelling, samenstelling en
werkwijze van de 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. 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 je eigen netwerk. Ook
nodigen we een paar maal per jaar deskundigen uit om onderwerpen toe te lichten zodat
we samen met hen meer de diepte in kunnen gaan.
De Adviesraad vergadert maandelijks om adviezen te behandelen (die vaak worden
voorbereid in kleinere groepen). Daarnaast is er overleg met externe contacten, met de
wethouder 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. De verordening van de Adviesraad is te vinden op
www.gemeenteweesp.nl/adviesraadsociaaldomein
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3. Uitgebrachte adviezen
Alle adviezen zijn gepubliceerd op www.weesp.nl/adviesraadsociaaldomein
De gevraagde
adviezen
Nummer
2014 - 1
2014 - 2

2014 - 3

2014 - 4
2014 - 5
2014 - 6
2014 - 7
2014 - 8

2014 - 9

Onderwerp

Datum
adviesaanvraag

Inhoud advies

Datum advies

Voorstel compensatie
afschaffing Wtcg/CER
Concept beleidsplan Wmo
2015-2018

6 augustus 2014

28 augustus
2014
26 augustus
2014

Concept verordening
maatschappelijke
ondersteuning 2015
Verordening maatschappelijk
ondersteuning 2015
Beleidsplan WMO 2015-2018
“Voor elkaar”
Verordening Jeugdhulp SWW
2015
Participatienota Stichtse
Vecht/Wijdemeren/Weesp
Verordening inzake de
Participatiewet Stichtse
Vecht/Wijdemeren/Weesp
Concept WMO
uitvoeringsregels

8 augustus 2014

Positief met 5
kanttekeningen
Negatief ivm
onvoldoende
informatie
Positief met
kanttekeningen
en suggesties
Positief

Adviezen uitgebracht in 2015
2015 - 1
Verordening Re-integratie
Loonkostensubsidie en
Studietoeslag Stichtse
Vecht/Wijdemeren/Weesp
2015 - 2
Verordening Adviesraad
Sociaal Domein Weesp
2015 - 3
Beleidsnota Minimabeleid
2015-2018
2015 - 4
Beleidsnotitie Beschermd
Wonen PGB 2015-2016
Voorstel uitwerking
‘Waardering van
mantelzorgers’
2015 - 5
Uitgangspunten
persoonsgebonden budget
jeugd en WMO 2015-2017
2015 - 6
Verordening Verrekening
bestuurlijke boete bij recidive
Weesp 2015
2015 - 7
Beleidsregel Wet Taaleis

8 augustus 2014

16 september 2014
16 september 2014
17 september 2014
6 oktober 2014

Positief met
kanttekeningen
Positief met
kanttekeningen
Positief

28 augustus
2014
28 september
2014
14 oktober 2014
16 oktober 2014
29 oktober 2014

31 oktober 2014

Positief met 2
suggesties

25 november
2014

13 november 2014

Positief

7 december 2014

12 maart 2015

Positief met
kanttekening en
suggestie

17 april 2015

18 maart 2015

Positief met
suggestie.
Positief met
suggesties
Positief met 1
kanttekening
Positief

7 april 2015

24 augustus 2015

Positief met 1
kanttekening

19 september
2015

6 augustus 2015

Positief met
kanttekening

2 september
2015

28 december 2015

Positief met
suggesties

8 25 januari 2016

23 april 2015
23 juli 2015
19 augustus 2015
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4. Activiteitenoverzicht 2015

Januari

-

Februari

-

Maart
April

-

Deelname aan informatiemiddag Sociaal Domein,
georganiseerd door de gemeente.
Nieuwjaarsbijeenkomst gemeente Weesp
Bijscholing over schuldhulpverlening anders, model
Amsterdam.
Bezoek aan buurtpanel Hogewey
Bezoek aan buurtpanel Centrum
Bijscholing over Participatiewet: Organisatie, werking en
ervaringen vanuit cliëntenperspectief
Werkbezoek aan de vrijwilligerscentrale in Weesp

Juni

-

Bijscholing over Schuldhulpverlening: Ontwikkelingen in
de schuldhulpverlening, werkmodel van Amsterdam

Juli

-

Overgang van WMO-Adviesraad naar Adviesraad Sociaal
Domein Weesp
Afscheid van Judith Koks-Knieps

Augustus
September

-

Oktober

-

November

-

December

-

Bijscholing over de organisatie van de Jeugdhulp, met name
hoe het in Weesp is georganiseerd.
Bijscholing over de organisatie van schuldhulpverlening in
Weesp.
Werkbezoek aan Alzheimercafe in Weesp.
Informatiebijeenkomst waarbij Stichtse Vecht informeert hoe de
uitvoering van participatiewet wordt opgepakt.
Afscheid van Jasper van Heeren
Bijscholing over organisatie van de toeleiding van mensen met
een afstand tot de arbeidsmarkt, door Tomingroep.
Werkbezoek aan activiteitencentrum Jan Ligthart (onderdeel
van Sherpa) in Bussum.
AVI-bijeenkomst over: De toekomst cliënten- en
burgerparticipatie en de rol van de adviesraad daarbij.
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5. Vergaderingen 2015
De adviesraad heeft 12 maal vergaderd op de laatste woensdag van de maand.
De voorzitter en de secretaris hebben deelgenomen aan de volgende overleggen:
- Regionaal Voorzittersoverleg Stichtse Vecht/Wijdemeren/Weesp
- Overleg SWW Adviesraden (Stichtse Vecht/Wijdemeren/Weesp)
De vergaderingen van de Adviesraad worden genotuleerd door Anuschka Kropveld.
6. Samenstelling
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.
*Omdat een aantal leden aan in de loop van een kalenderjaar zijn aangesteld, wordt in
onderstaand rooster als aanstellingsdatum 1 januari van het volgende kalenderjaar
aangehouden.
Naam

Aangesteld
per

Hans Blaauwbroek
voorzitter
Marjan Bijzet*
secretaris
Nico Pronk
penningmeester
Aart Mul

05 - 2014

Einde 1
termijn

e

09- 2014

Einde 1
termijn

e

Joris Verhaar*

09- 2014

Mariette Bakker

09- 2013

Leanne Beukers

09-2013

Eric Willemsen*

2015

Glenn Marcet

2007

2013

2015

2016

Einde 1
termijn

2017

2018

e

e

2011

Einde 2
termijn
e
Einde 1
termijn
e

Einde 1
termijn
e
Einde 1
termijn
e

Einde 1
termijn
e
Einde 3
termijn

Vacature
Per 1 juli 2015 heeft Judith Kok de Adviesraad tussentijds verlaten. Per 1 oktober 2015 is
Jasper van Heeren terug getreden.
7.

Financieel overzicht 2015
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Het budget voor de Adviesraad Sociaal Domein wordt beschikbaar gesteld door de
gemeente Weesp op basis van een werkplan en begroting. De leden ontvangen voor hun
bijdrage aan activiteiten een kostenvergoeding.

Begroting Adviesraad Sociaal Domein 2015
Omschrijving
12 reguliere vergaderingen
Secretariële ondersteuning
Externe vertegenwoordigingen
Overige bijeenkomsten
Workshops en werkbezoeken
Deskundigheidsbevordering
Bewonersbijeenkomsten
Communicatie/ informatie
Representatie

Begroot
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

4.320,00
2.925,00
1.000,00
1.900,00
860,00
1.600,00
500,00
250,00
250,00
13.605,00

Gerealiseerd
€ 4.120,00
€ 2.240,33
€ 960,00
€ 753,52
€ 400,00
€ 343,39
€ 203,28
€ 315,90
€ 9.336,42
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