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1. VOORWOORD
Op het moment dat ik dit voorwoord schrijf is in de Tweede Kamer het debat gaande over
het invoeren van een avondklok in het kader van de Corona-bestrijding. Het illustreert in
wat voor ongekend vreemde en vervelende situatie we afgelopen jaar zijn terecht
gekomen. Dat is in de eerste plaats vervelend voor allen die zijn getroffen door de ziekte
zelf. Daarnaast is het vervelend voor iedereen die belemmerd wordt in zijn of haar
maatschappelijke participatie. En ook hier geldt: de meest kwetsbaren hebben er het
meeste last van. Gelukkig gloort er licht aan het einde van de tunnel in de vorm van
goede vaccins.
Corona heeft ook het werk van de Adviesraad Sociaal Domein in 2020 belemmerd. De
vergaderingen zijn online door gegaan, maar dit draagt niet bij aan de uitwisseling en
creativiteit. Het heeft ons gelukkig niet belemmerd om een aantal gedegen adviezen uit
te brengen.
Op 7 februari 2020 werd het bestuurlijk akkoord tussen Weesp en Amsterdam getekend.
Centraal in dat akkoord staan de 14 kernwaarden van Weesp. Deze zijn allemaal
belangrijk, maar ik pik er één uit: De afstand tussen burger en bestuur blijft zo kort
mogelijk met ruimte voor eigen initiatief. Juist deze kernwaarde laat zien waar het om
gaat: betrokkenheid bij de stad, verantwoordelijkheid nemen en geven, flexibiliteit,
maatwerk.
In de loop van 2020 is het bestuurlijk akkoord verder uitgewerkt. Weesp wordt een
stadsgebied met een eigen gekozen bestuurscommissie. Deze krijgt taken en
bevoegdheden op het gebied van leefbaarheid en welzijn. Het is een experiment dat wij
als adviesraad toejuichen, want het geeft de mogelijkheid om bovengenoemde
kernwaarde te realiseren. De vraag is wel hoe de bestuurscommissie het contact met de
inwoners van Weesp gaat onderhouden. Voeding vanuit het maatschappelijk middenveld
is van groot belang.
De bestuurlijke fusie is per 1 maart 2022 een feit. De Weesper Adviescommissie Sociaal
Domein in de huidige vorm houdt dan op te bestaan. Tot die tijd gaan wij ons best doen
om maatschappelijk participatie voor alle Weespers mogelijk te maken.

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/
De Adviesraad heeft regelmatig contact met de wethouders over de ontwikkelingen in het
sociaal domein. De taakverdeling tussen de 4 wethouders 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
John Vos
Ruimtelijke ordening
Volkshuisvesting
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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.
Na 7 jaar intensief betrokken te zijn geweest bij de Adviesraad is Nico Pronk per 1
oktober 2020 gestopt. Joris Verhaar is vanaf 2014 ook intensief betrokken geweest. Hij is
gestopt per 1-1-2021. Peter de Groot is aangetreden in maart 2019 en is om moverende
redenen ook gestopt per 1-1-2021. De Adviesraad verliest hiermee drie zeer
gewaardeerde leden en zal hun inspirerende bijdrage aan de discussie missen. Gelukkig
wilde Henry van Hal nog een tweede termijn invullen. De Adviesraad bestaat nu uit 8
leden.
Op de halve paginagrote advertentie in het Weesper Nieuws is helaas geen enkele
reactie gekomen.
Naam
Hans Blaauwbroek
Voorzitter

Aangesteld
per
24-6 - 2014

2017

2018

13-8-2013

Einde 1e
termijn

Leanne Beukers

13-8-2013

Einde 1e
termijn

Joris Verhaar

24-10-2014

Einde 1e
termijn

Eric Willemsen

24-10-2014

Einde 1e
termijn

Henry van Hal

4-2-2017

Marieke Da Costa

Septemb
er 2018
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2024

Einde 2e
termijn
Einde 2e
termijn
Gestopt
per 1-12021

Einde
2e
termijn
Einde
2e
termijn

Einde 1e
termijn
Maart
2018

1-8-2019

2022
Einde
2e
termijn
Einde
2e
termijn

Gestopt
per
1/10/20

Astrid Bijvoet

Wim Jansen

2021

Einde 1e
termijn

24-10-2014

1-3-2019

2020

Einde 1e
termijn

Marjan Bijzet
Secretaris/
Penningmeester
Nico Pronk

Peter de Groot

2019

Einde
2e
termijn

Gestopt
per 1-12021

Einde
1e
termijn
Einde
1e
termijn
Einde
1e
termijn
Einde
1e
termijn
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Het afgelopen jaar stond bijna geheel in het teken van Corona. Fysiek contact was
nagenoeg onmogelijk. Daardoor hebben de verschillende aandacht groepen naar andere
mogelijkheden gezocht om te kunnen werken aan de inrichting van een netwerk voor
achterbanraadpleging en aan verbetering van kennis en informatie.

4. UITGEBRACHTE ADVIEZEN 2020
De fusie (per 1 juli 2019) heeft effect gehad op de rol als Adviesraad. Het was niet
eenvoudig om de juiste informatie op tijd binnen te krijgen, waardoor adviestrajecten niet
altijd goed verliepen.
In 2020 zijn van de 6 adviesaanvragen in totaal 5 adviezen uitgebracht. 1 advies is niet
uitgebracht vanwege het te korte tijdpad. Daarnaast is 1 ongevraagd advies uitgebracht.
Alle adviezen en de reactie van de Gemeente zijn gepubliceerd op
www.adviesraadsociaaldomeinweesp.nl/adviezen/
De leden van de Adviesraad hebben in kleine werkgroepen veel voorbereidend werk
verricht om de besluitvorming in de raad een extra impuls te geven.

Gevraagde
adviezen

Onderwerp

Datum
adviesaanvraag

Inhoud advies

Datum
uitgebracht
advies

2020-1

Al dan niet inbesteden
Doelgroepen vervoer

31 januari
2020

14 februari
2020

2020-2

Uitgangspunten Inkoop
Sociaal Domein

10 februari
2020

2020-3

Toelatingsdocumenten
sociaal domein

22 mei 2020

2020-4

Raadsvoorstel uitbreiding
minimavoorzieningen 2020
en Raadsvoorstel verhogen
inkomensnorm voor minima
Inclusieve agenda Weesp
2020 en verder

7 juni 2020

Regionaal
advies: Positief
met aantal
kanttekeningen
Aantal vragen
en opmerkingen
over
partnerschap en
langdurige
contracten en
over Jeugdhulp
en Jeugd GGZ
Regionaal
advies: positief
met aantal
kanttekeningen.
Geen advies
uitgebracht
wegens korte
adviestermijn
Positief met
toevoeging van
een 4e
speerpunt:
Stimuleren van
sociale inclusie.

2020-5
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Juni 2020

27 februari
2020

7 juni
2020

15 juni
2020

25 juli
2020
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Gevraagde
adviezen

Onderwerp

Datum
adviesaanvraag

Inhoud advies

Datum
uitgebracht
advies

2020-6

Advies over de Service Level
Agreement WMO Vervoer
Gooi en Vechtstreek

31 januari
2020

Regionaal
advies: Positief
met aandacht
voor inrichting
klantenpanel en
vaardigheden
chauffeurs.

14
december
2020

Relatie met
status aparte
van Weesp,
maar wel
onafhankelijke
organisatie,

26 juni
2020

Ongevraagd advies
2020-1
Ontwikkeling van een
platform voor onafhankelijke
inwonersondersteuning

De Adviesraad heeft in gesprekken met de wethouders zich laten informeren over de
voortgang van de ambtelijke fusie met Amsterdam en specifiek over overgang van Wmoen Jeugdvoorzieningen naar de inkoop van Amsterdam. Verder is er veel aandacht
geweest voor toegankelijkheid en het realiseren van een inclusieve samenleving.
Naast het ongevraagde advies over de ontwikkeling van een platform
inwonersondersteuning heeft het Weesper Nieuws aandacht een artikel gewijd aan het
standpunt van de Adviesraad.

5. KENNIS EN SAMENWERKING
Functioneren Adviesraad
In januari hebben de leden van de Adviesraad een training gevolgd met als onderwerp:
‘Het proces van gemeente naar gemeenschap’ met vier belangrijke thema’s, waaraan
volgens de Adviesraad vanuit de inwonersperspectief aandacht moet worden besteed.
1. Voorzieningen voor jongeren;
2. Laagdrempelige voorzieningen voor mensen met weinig financiële middelen;
3. Algemene voorzieningen om de leefbaarheid op peil te houden;
4. Omzien naar elkaar in de buurt/ wijk.
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 2020 zijn er 6 (deels online) 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.
Deelname aan werkgroepen en webinars
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Vanuit de Adviesraad Weesp hebben 2 leden deelgenomen aan de regionale werkgroep
Doelgroepenvervoer. Wmo Deze manier van samenwerken is zeer constructief gebleken
en heeft geleid tot een gedegen regionaal advies Doelgroepenvervoer Wmo.
Een aantal leden hebben deelgenomen aan de themabijeenkomst ‘Ouder worden in
Weesp’. Deze online bijeenkomst was vooral gericht op presentaties over de ontwikkeling
van woningbouw in Amsterdam. Zorgorganisatie Vivium heeft een enquête gehouden
onder de Weesperbevolking over de woonwensen op oudere leeftijd. De voorkeur gaat
uit naar een betaalbare woning met meerdere kamers en een balkon. Helaas zijn deze
woningen in Weesp onvoldoende beschikbaar.
Een aantal leden hebben deelgenomen aan een webinar over de minimaregelingen
Amsterdam/Weesp. De coördinator van het Flying Squad Team en de coördinator van de
Stadspas zijn uitgenodigd voor een presentatie aan de leden van de Adviesraad, begin
2021.
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
Werkgroep Netwerk vrijwilligersorganisaties informele zorg
De secretaris van de Adviesraad maakt deel uit van de werkgroep Netwerk
vrijwilligersorganisaties informele zorg. De werkgroep heeft een goede samenwerking met
het Sociaal Wijk Team. De geplande themabijeenkomsten konden helaas niet doorgaan in
verband met de Coronarichtlijnen.
Het is wel gelukt om een nieuwe digitale flyer op te stellen, waarin de vraag van de
inwoner centraal staat. De diverse vrijwilligersorganisaties zijn ingedeeld per thema.
De flyer is in december gepubliceerd in het Weesper Nieuws en is ook op de website van
de Gemeente en de Adviesraad te vinden: www.netwerkvrijwilligehulpweesp.nl

6. VERGADERINGEN EN ACTIVITEITEN
De adviesraad heeft 11 maal de reguliere vergadering gehouden op de laatste woensdag
van de maand. Vanaf 1 april zijn de vergaderingen online gehouden via Zoom. 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. De geplande werkbezoeken aan organisaties en instellingen zijn
uitgesteld tot nader order.
Werkgroep Jeugd
Als Aandachts1roep Jeugd hebben we kennisgenomen van het jongerenwerk in Weesp
door meermalen bezoek te brengen aan de buurtsportcoaches en jongerenwerker in
Weesp, met name door bezoek aan Trainspotting.
Regelmatig ook zijn jongeren opgezocht bij de skatebaan/voetbalveldjes om te vragen
naar hun ervaringen in Weesp en hun ervaringen in de coronatijd.
Onze inspanning is ook uitgegaan naar het zicht krijgen op zomeractiviteiten in Weesp
voor de jeugd in 2020.
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We zijn in gesprek geweest met Sigrid Stam beleidsmedewerker jeugd van de Gemeente
Weesp, over thema 18 plus/budgettering/jeugdplatform en participatie jongeren.
Aansluitend hierop is kennis gemaakt met Gideon Molenburgh, opvolger
beleidsmedewerker, waarbij het signaleren vanuit Weesper jeugd en preventie centraal
stond.
Er is een aantal interviews gehouden met ouders en of jongeren naar aanleiding van
ervaringen met individuele jeugdvoorziening of uitkering van de gemeente Weesp.
In verband met de mogelijkheden van meedenken voor de jeugd van Weesp hebben we
in februari met grote verbazing het artikel gelezen in het Weesper Nieuws van wethouder
de Lange met de mededeling dat er geen Jeugdraad in Weesp komt.
Uitgebreid besproken zijn “Het Toelatingsdocument Jeugdhulpvoorzieningen” en de
Tussenevaluatie “soepele overgang naar volwassenheid”.
Als oriëntatie op de rol van de adviesraad met betrekking tot jeugd na de fusie met
Amsterdam, denken dat we dat we als adviesraad een rol kunnen spelen door ons te
oriënteren op de sociale basisvoorzieningen voor de Weesper jeugd.
In Amsterdam heeft wat betreft jeugdzorg het Platform Jeugd een duidelijke rol, we
hebben contact gehad met Kati Varkevisser, voorzitter van het platform om te kijk en hoe
Weesp hierin vertegenwoordigd kan worden.
Ook hebben we in 2020 contact gehad met een aantal ouders die jeugdzorg ontvangen
in Weesp over de fusie met Amsterdam.
(Kinder)armoede heeft onze speciale aandacht.
Er zijn gesprekken/mailcontacten geweest met Mevr. Koole, coördinator van de
voedselbank.
De evaluatie van het Kindpakket heeft onze volle aandacht en ook de “Kidsgids” (boekje)
voor kinderen met een stadspas. Met daarbij de vraag “hoe zorgen we ervoor dat deze
uitgebreid wordt met Weesper activiteiten voor de gids van 2020-2021”.
Ook hebben we actief en nauwlettend gevolgd hoe de Amsterdamse armoede
voorzieningen geïntroduceerd zijn in Weesp.
Centraal in onze Aandacht groep blijft:
“Hoe komen wij in contact met de jeugd van Weesp die gebruik maakt van de
jeugdvoorzieningen”; en
De Preventie: Op welke wijze wordt er in Weesp geïnvesteerd en ingezet op versterking
van het gewone leven? Kinderen en gezinnen hebben veel minder hulp nodig als zij een
stevig sociaal netwerk en goede vrijetijdsbesteding hebben, als er maatjes zijn om te
ondersteunen, als ze kunnen meedoen in de samenleving en zich kunnen ontwikkelen.

Werkgroep Participatie
Voordat de Covid19-maatregelen van kracht werden, konden nog een aantal gesprekken
worden gevoerd, o.a. met:
- De coördinator vrijwilligerscentrale van Versa Welzijn met als doel om na te gaan hoe
wij ons netwerk kunnen uitbreiden. Bij Versa is een nieuwe coördinator gestart die
haar weg nog moet vinden in de Weesper samenleving.
- Een Syrische vluchteling over zijn bevindingen rondom de inburgering in Nederland.
Zijn ervaring met de taalschool was niet geweldig. Hij kreeg weinig begeleiding. De
gemeente heeft diverse bemiddelingspogingen via het werkgeversservicepunt gedaan
om hem aan werk te helpen. Dat is gedeeltelijk gelukt. De tijdelijke aanstelling heeft
niet geleid tot een vast contract. Hij is getrouwd, maar zijn vrouw is nog in Syrië. Zij wil
niet naar Nederland overkomen. Daar is hij erg verdrietig over.
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Een ervaringsdeskundige van Stichting Mee. Deze dame heeft ontzettend veel steun
gehad aan de begeleiding door St. Mee. Zij is nu in staat om zelf mensen te
begeleiden die contact willen maken met de Gemeente.
De voorzitters van 2 ouderenorganisaties, PCOB en KBO. Het ledenbestand van deze
organisaties vergrijst enorm. Daardoor kunnen veel leden niet meer actief deelnemen
aan de activiteiten. Maandelijks wordt een contactavond in het Lichthuis
georganiseerd en jaarlijks een Kerstdiner. Het lukt niet om nieuwe leden aan te
trekken.
De procesbegeleider van het Maatjesproject. Het maatjesproject verzorgt een meet &
greetmiddag in het gebouw van Versa op de Papelaan. Ook worden er wandel- en
fietstochten georganiseerd. Helaas is dat in het afgelopen jaar niet mogelijk geweest
vanwege de Covidmaatregelen. Men probeert wel telefonisch contact te onderhouden.
De nieuwe participatiecoach, Machteld van Pallandt. Met haar is een kort gesprek
geweest. Omdat zij net was aangesteld, konden we nog niet veel zaken bespreken.
Diverse keren is contact gezocht met de voorzitter van de Assoenatmoskee. Helaas is
het nog niet gelukt om een gesprek aan te gaan.
Diverse keren is er geprobeerd contact te leggen met de participatieraad Amsterdam.
Dat is tot op heden niet gelukt omdat er niet gereageerd wordt vanuit Amsterdam
Op de agenda stond het plan om in het najaar van 2020 contact te leggen met de
werkgroep Toegankelijkheid van de gemeente Weesp. Dat is door Covid19 en de
maatregelen daaromheen helaas blijven liggen.

Door het vertrek van Nico Pronk bestaat de aandacht groep Participatie nog uit 2
personen. Daardoor en mede door de coronamaatregelen is een aantal voorgenomen
acties naar een later tijdstip doorgeschoven.

Werkgroep Wmo
Voor de werkgroep Wmo stonden in 2020 twee onderwerpen centraal: de incluisieve
samenleving en onafhankelijke inwonersondersteuning. In het voorjaar verscheen het
langverwachte actieplan ‘Inclusieve agenda Weesp 2020 en verder’. Hierin staan goede
plannen, maar de werkgroep heeft meerdere keren aangegeven dat papier niet leidt tot
een toegankelijke samenleving. Door middel van foto’s is inzichtelijk gemaakt waar de
schoen wringt. Gelukkig is na de zomer daadwerkelijk gestart met het opknappen van
stoepen en straten.
In het advies over de ‘Inclusieve agenda Weesp 2020 en verder’ heeft de werkgroep
aangedrongen op meer aandacht voor ‘sociale inclusie’ in het beleid. Dit advies is door de
gemeente niet overgenomen onder verwijzing naar het beleidsplan Sociaal Domen 2018 –
2021 waarin projecten op het gebied van sociale inclusie zijn opgenomen.
In juni 2020 bracht de Adviesraad op geleide van de werkgroep Wmo een ongevraagd
advies uit over het organiseren van onafhankelijke inwonersondersteuning in Weesp. Met
dit advies geeft de Adviesraad een voorzet voor invulling van de status aparte van Weesp
in de fusie met Amsterdam. Onafhankelijke inwonersondersteuning heeft als doel om
inwoners van Weesp de weg te wijzen in het sociaal domein. De adviesraad vindt het
belangrijk dat dit onafhankelijk van de gemeente wordt georganiseerd. De gemeente heeft
in deze meerdere petten op: beleidsmaker, financier en controleur. Uit de reactie van het
College van B&W in december 2020 blijkt dat het idee positief is ontvangen. Verwezen
wordt naar het initiatief ‘De Weesper Mop’, waarin een aantal maatschappelijke
organisaties de krachten bundelen in een sociaal loket. De discussie hierover is nog
gaande.
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7. FINANCIEEL OVERZICHT 2020
Het budget voor de Adviesraad Sociaal Domein wordt beschikbaar gesteld door de
gemeente Weesp op basis van een werkplan en begroting.
Voor 2020 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. Per i juni 2020 is een nieuwe vacatieregeling van kracht voor de leden van
de Adviesraad. Voortaan ontvangen de leden een halfjaarlijkse vaste vergoeding. Groot
voordeel van deze regeling is dat het administratieve proces vereenvoudigd is.
Voor bijzondere uitgaven kan een onderbouwd plan aan de Gemeente worden
voorgelegd. In 2020 is hier geen gebruik van gemaakt.

Jaarverslag 2020 Adviesraad Sociaal Domein Weesp, def

Pagina 11 van 11

