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Voorwoord

Met genoegen presenteer ik u hierbij een heel bijzonder jaarverslag. Het is in feite
een dubbel jaarverslag, omdat tot 1 juli 2014 de WMO-Cliëntenraad MiddenDelfland actief was en vervolgens bijna geruisloos in de Adviesraad Sociaal Domein
Midden-Delfland is overgegaan.
Niet in de laatste plaats deze omvorming, maar ook de aanzienlijke adviesbehoefte
van de gemeente voor het implementeren van de 3 Decentralisaties(3 D’s) heeft
vooral in het najaar 2014 een stevig beroep gedaan op de inzet, het
uithoudingsvermogen, het tijdsbeslag en de creativiteit van de leden, die ten slotte
gewoon vrijwilliger zijn om de belangen van huidige en toekomstige
cliënten/belanghebbenden te behartigen.
De lezer van dit jaarverslag treft na de inleiding achtereenvolgens paragrafen aan
over de WMO-Cliëntenraad Midden-Delfland en de Adviesraad Sociaal Domein.
In subparagrafen wordt verantwoording afgelegd over de samenstelling, het aantal
vergaderingen, de uitgebrachte adviezen, de contacten met het gemeentebestuur, de
contacten met derde partijen, training en teambuilding alsmede het gezamenlijke
jaarbudget.
De Adviesraad Sociaal Domein wenst u veel leesplezier toe!

Cees Harteveld
Voorzitter

Maart 2015
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1. Inleiding
De WMO-Cliëntenraad is in dit verslagjaar per 1 juli omgevormd tot de Adviesraad
Sociaal Domein Midden-Delfland (Adviesraad-SDMD).
Het eerste halfjaar van dit verslag is dan ook een terugblik op de werkzaamheden
van de WMO-Cliëntenraad; vanaf 1 juli een terugblik op de werkzaamheden van de
Adviesraad-SDMD.
Een hectisch jaar ligt achter ons. Het besluit van de Rijksoverheid om met ingang
van 1 januari 2015 de drie decentralisaties naar de gemeenten te realiseren,
betekende werk aan de winkel voor alle gemeenten, maar zeker ook voor de
betreffende adviesraden.
De drie decentralisaties hierbij nog maar eens even op een rijtje.
1) de participatiewet, zijnde de opvolger van de Wet Werken naar Vermogen
(WWnV), de Wet Werk en Bijstand (WWB), de Wet sociale werkvoorziening (Wsw)
en de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong);
2) AWBZ/WMO, inhoudend de functie van begeleiding vanuit de AWBZ naar de
gemeenten;
3) Jeugdzorg, op basis van de nieuwe Jeugdwet.
De samenstelling van de WMO-Cliëntenraad in het eerste halfjaar was gebaseerd op
de 9 prestatievelden, zoals die golden in de WMO. Het werkterrein van de
Adviesraad-SDMD is breder, gelet op de drie decentralisaties. (de participatiewet,
AWBZ/WMO en Jeugdzorg). Een aantal leden van de WMO-Cliëntenraad is
overgegaan in de Adviesraad-SDMD. De Adviesraad-SDMD is uitgebreid met twee
nieuwe leden, die kennis en ervaring hebben met de nieuwe taken in het Sociale
Domein, te weten de participatiewet en de jeugdzorg.
De naamwijziging van WMO-Cliëntenraad naar Adviesraad-SDMD heeft geleid tot
de opzet van een nieuwe website (www.adviesraad-sdmd.nl).
In dit verslag, nemen we afscheid van de WMO-Cliëntenraad en maken we kennis
met de Adviesraad-SDMD. De Adviesraad heeft gedurende de laatste maanden van
het verslagjaar een intensieve tijd beleefd, met de vele besluiten die voor 1 januari
2015 allemaal genomen moesten worden.
Na de gemeenteraadsverkiezingen van 12 maart, is er een nieuwe wethouder voor
het sociale domein aangetreden.
Het jaar 2015 belooft voor de Adviesraad-SDMD op alle fronten een boeiend jaar te
worden. We houden een vinger aan de pols.
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Jaarverslag van de WMO-Cliëntenraad tot 1 juli 2014
2. Samenstelling WMO-Cliëntenraad
De samenstelling van de WMO-Cliëntenraad werd in januari van dit verslagjaar
uitgebreid met een nieuw lid, de heer Marck Hagen. Door drukke, toen nog
onvoorziene, werkomstandigheden heeft de heer Hagen helaas zijn taak als lid van
de WMO-Cliëntenraad moeten opgegeven.
De heer Jan de Baat heeft de WMO-Cliëntenraad per 1 juni verlaten i.v.m.
beëindiging van zijn lidmaatschap.
Vervolgens is er een sollicitatieronde gestart. In de vacaturestelling is direct
rekening gehouden met de uitbreiding van het adviestakenpakket voor de
toekomstige Adviesraad-SDMD.
De samenstelling van de WMO-Cliëntenraad per 1 januari van dit verslagjaar was als
volgt:
Jan de Baat (tot 1 juni)
Margo Eijgenraam
Anneke Heijdra
Jan van der Loos
Cees van der Meer
Paula van Schie
Trudi Schotel
De WMO-Cliëntenraad heeft een onafhankelijk voorzitter en secretaris,
respectievelijk Cees Harteveld en Els de Graaf. Beiden waren aftredend per 15-11-2013
en hadden te kennen gegeven een herbenoeming te aanvaarden. Omdat de overgang
van WMO-Cliëntenraad naar Adviesraad Sociaal Domein gaande was, is de
herbenoeming van beiden per 1 februari met terugwerkende kracht een feit
geworden. Gedurende deze periode hebben zij hun taken ad interim waargenomen.

3. Vergaderingen
WMO-Cliëntenraad heeft in dit verslagjaar tot 1 juli 3 keer vergaderd.
Volgens het huishoudelijk reglement van de WMO-Cliëntenraad zijn de
vergaderingen in principe openbaar. Op de website van de WMO-Cliëntenraad staat
steeds het actuele vergaderschema vermeld; ook de agenda’s van de vergadering zijn
op de site te vinden.
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4. Uitgebrachte adviezen
De vergaderingen stonden voornamelijk in het teken van de op handen zijnde grote
veranderingen in het Sociale Domein. Daarnaast is tijd besteed aan het opstellen van
een nieuw convenant voor de omvorming van de WMO-Cliëntenraad naar de
Adviesraad Sociaal Domein.
De WMO-Cliëntenraad heeft in dit verslagjaar tot 1 juli de volgende adviezen
uitgebracht.
Het betreft:
1. Gevraagd advies convenant Adviesraad Sociaal Domein Midden-Delfland;
uitgebracht 14-04-2014.
2. Ongevraagd advies folder pashouders Regio Taxi Haaglanden; uitgebracht 1404-2014.
3. Gevraagd advies toegang / het maatschappelijk team; uitgebracht 09-05-2014.

5. Contacten met het gemeentebestuur
In 2015 krijgen de gemeenten omvangrijke nieuwe taken in het Sociale Domein.
Denk daarbij aan alle vormen van jeugdzorg, AWBZ taken, zoals begeleiding,
dagbesteding, het vervoer en kortdurend verblijf, alsmede werk en inkomen. Een
belangrijk aspect voor de gemeenten hierbij is de wijze waarop inwoners met ingang
van 2015 hulp en ondersteuning krijgen wanneer dat nodig is. Een nieuw element
hierbij is het inzetten van een maatschappelijk team. Ter voorbereiding op de
gevraagde advisering over toegang /het maatschappelijk team, heeft de WMOCliëntenraad van de beleidsmedewerker van de gemeente Mia Hagen, in een extra
vergadering op 7 mei, uitgebreide informatie gekregen hoe de gemeente met deze
nieuwe taken omgaat en hoe de toegang en inzet van het maatschappelijk team
binnen Midden-Delfland gestalte krijgt.
In het verslagjaar heeft de WMO-Cliëntenraad tot 1 juli 3 ambtelijke overleggen
gehad. Deze overleggen worden gehouden tussen enerzijds de voorzitter en
secretaris WMO-Cliëntenraad en een vertegenwoordiger van de WMO-Cliëntenraad
en anderzijds beleidsmedewerker(s) WMO en de wethouder. Het ambtelijk overleg
is bedoeld voor informatie-uitwisseling over lopende en komende zaken die voor de
WMO-Cliëntenraad van belang zijn.

6. Contacten met derden
Een delegatie van de WMO-Cliëntenraad en de voorzitter, hebben op dinsdag 13 mei
in dit verslagjaar deelgenomen aan een informatiebijeenkomst, georganiseerd door
het Zorgkantoor DWO, samen met de gemeenten Delft, Westland, Midden-Delfland
en Rijswijk over het inkoopbeleid ten aanzien van de zorg.
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De voorzitter heeft in de verslagperiode tweemaal deelgenomen aan het regionale
voorzittersoverleg met thema’s als vorming van sociale wijkteams en de concept
modelverordening WMO 2015 van de VNG.

7. Communicatie
Ook in dit verslag jaar heeft de WMO-Cliëntenraad aandacht besteed aan de
communicatie via website van de WMO-Cliëntenraad www.wmo-raadmiddendelfland.nl
De activiteit via TWITTER heeft inmiddels 215 volgers opgeleverd. Deze volgers
volgen de tweets thans via de site van de adviesraad.

8. Training en teambuilding
Op 4 juni van dit verslagjaar heeft de WMO-Cliëntenraad een informatieavond
gehad van AVI (Aandacht voor Iedereen) over “inhoudelijk ondersteuning van lokale
beleidsbeïnvloeding bij de 4d-benadering van de gemeenten rond de 4
decentralisaties. Met name is ingegaan op de inbreng in de decentralisaties vanuit
het cliëntenperspectief.

Jaarverslag van de Adviesraad SDMD vanaf 1 juli 2014
2. Samenstelling Adviesraad Sociaal Domein
Vanaf 1 juli van dit verslagjaar is de Adviesraad-SDMD uitgebreid met een tweetal
nieuwe leden, te weten Ineke Bezemer en Saskia DuVall-Knippenberg. Hun ervaring
op het gebied van de Participatiewet en de Jeugdzorg is een goede en wenselijke
uitbreiding van de Adviesraad-SDMD. Met de ervaring en deskundigheid van de
leden van de WMO-Cliëntenraad die zijn meegegaan naar de Adviesraad-SDMD, is
de Adviesraad-SDMD op alle gebieden van het Sociale Domein vertegenwoordigd.
Ook op het terrein van de schuldhulpverlening.
Zie onderstaand de namen van de leden en specifieke aandachtsgebieden.
Ineke Bezemer
Saskia DuVall-Knippenberg
Margo Eijgenraam
Anneke Heijdra
Jan van der Loos
Cees van der Meer
Paula van Schie
Trudi Schotel

PGB, WMO en Participatie
Jeugdhulpverlening, Participatie en PGB
Ouderenbeleid in het Sociale Domein
(Psychiatrie, dagactivering en WMO
PGB, WMO en gebruik hulpmiddelen
Burgers MD. binnen Sociaal Domein
PGB, WMO, Schuldhulp en de juridische
aspecten daarvan
mensen met een verstandelijke beperking,
wonend in Midden-Delfland
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De Adviesraad-SDMD heeft wederom de ondersteuning van de onafhankelijk
voorzitter en secretaris, resp. Cees Harteveld en Els de Graaf.

3. Vergaderingen
De Adviesraad-SDMD vergadert in de regel op
woensdagavond. Aanvang 19.30 uur.
Vanaf 1 juli van dit verslagjaar heeft de AdviesraadSDMD 7 keer vergaderd, waarvan twee
vervolgvergaderingen op maandagavond 29/9 en
6/10.
Deze intensieve vergaderfrequentie heeft alles te
maken met de deadlines voor advisering in verband
met de invoering van de 3-D’s per 1 januari 2015.
Volgens het huishoudelijk reglement zijn de vergaderingen in principe openbaar. Op
de website van de Adviesraad-SDMD staat steeds het actuele vergaderschema
vermeld; ook de agenda’s van de vergadering zijn op de site te vinden.

4.

Uitgebrachte adviezen

De Adviesraad-SDMD heeft 6 adviezen uitgebracht.
1. Gevraagd advies 3D Beleidsplan Sociaal Domein Midden-Delfland;
uitgebracht 10-10-2014.
2. Gevraagd advies Concept verordening maatschappelijke ondersteuning
2015; uitgebracht 10-10-2014.
3. Gevraagd advies Concept verordening Jeugdhulp 2015;
uitgebracht 10-10-2014.
4. Gevraagd advies Concept Maatregelenverordening Participatiewet, IOAW
en IOAZ Midden-Delfland 2015; uitgebracht 29-10-2014.
5. Gevraagd advies Concept Verordening individuele inkomenstoeslag
Midden-Delfland 2015; uitgebracht 29-10-2014.
6. Gevraagd advies Concept Verordening Tegenprestatie;
uitgebracht 01-12- 2014
De desbetreffende adviezen, zijn in te zien op de website van de Adviesraad:
www.adviesraad-SDMD.nl

5.

Contacten met het gemeentebestuur

In de eerste vergadering van de Adviesraad-SDMD op 27 augustus, heeft er een
kennismaking plaatsgevonden met de nieuwe wethouder, Annemiek de Goede.
In genoemde vergadering heeft Cathalijn Wellen een overzicht gegeven van de
stand van zaken met betrekking tot het deelgebied van het Sociale Domein, te
weten de Participatiewet. Onderwerpen als WAJONG, WSW (Wet Sociale
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Werkvoorziening), re-integratie, garantiebanen en beschutwerk zijn nader
toegelicht. Van belang daarbij is te beseffen dat de instroom in de WSW en de
WAJONG, per 1 januari 2015 is afgeschaft.

Voor wisselende delegaties van de Adviesraad-SDMD
zijn er in het laatste kwartaal van dit verslagjaar
regelmatig informatiebijeenkomsten geweest met de
betrokken beleidsambtenaren van de gemeente om,
alvorens het concept aan de Adviesraad-SDMD ter
advisering voor te leggen, aan de voorkant mee te
denken over de richting van de nieuwe taken voor de
gemeente. Deze sessies zijn zowel van de zijde van de
gemeente als van de Adviesraad-SDMD als zeer nuttig
ervaren. Ondanks het meedenken, heeft de AdviesraadSDMD zich uiteraard het recht voorbehouden om kritisch en indien nodig,
afwijkend advies te geven.
Vanaf 1 juli dit verslagjaar hebben er 2 ambtelijke overleggen plaatsgevonden.
Deze overleggen worden gehouden tussen enerzijds de voorzitter, secretaris en een
vertegenwoordiger van de Adviesraad-SDMD en anderzijds de
beleidsmedewerker(s) en de wethouder Sociale Zaken. Het ambtelijk overleg is een
informatie-uitwisseling over lopende en komende zaken die voor de AdviesraadSDMD van belang zijn.

6. Contacten met derden
Diverse leden van de Adviesraad-SDMD hebben deelgenomen aan diverse
informatiebijeenkomsten door derden georganiseerd. Dit betreft de volgende
bijeenkomsten/activiteiten.
- Conferentie over E-health aan de Erasmus universiteit.
- Informatieavond over opzetten Dorpskamer Den Hoorn.
- Ouderenconferentie over de transities van Gemeente Midden-Delfland.
- Symposium van de ouderenbonden Delft over de nieuwe zorg.
- Provinciale Informatiemiddag over “Zorg verandert” in Maassluis.
- Informatieochtend over de nieuwe zorgwetten ouderenbonden Delft.
- Gesprek met leden van Gids en cliëntenraadsleden van Perspektief te Delft.
- WMO voorlichting in Trefpunt op 1 December in Maasland: Keerpunt.
- November: Keerpuntfestival in Delft bij Werkse!
- Een delegatie van de Adviesraad-SDMD en de voorzitter, hebben in het najaar
deelgenomen aan informatiebijeenkomst, georganiseerd door het Zorgkantoor
DWO, samen met de gemeenten Delft, Westland, Midden-Delfland en Rijswijk
over het inkoopbeleid.
- Informatiebijeenkomst in Dordrecht van “Naar Keuze” over
WMO/WLZ/Jeugdwet.
- Informatiebijeenkomst in Delft van “Samenwerkende ouderverenigingen Delft”
over “Van AWBZ naar WMO”.
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De voorzitter heeft deelgenomen aan een regionaal voorzittersoverleg met het
thema onafhankelijke cliëntondersteuning vanaf 1 januari 2015. De uitgenodigde
organisaties – Stichting MEE en Kwadraad- slaagden er helaas niet in om duidelijk
te maken hoe zij de onafhankelijke cliëntondersteuning in 2015 vorm zullen geven.

7. Communicatie
De Adviesraad-SDMD heeft vanaf september dit verslagjaar een nieuwe website
(www.adviesraad-SDMD.nl). De volgers van TWITTER (215), blijven ook op deze
nieuwe site trouwe volgers.
De site zal in de loop van 2015 inhoudelijk worden aangevuld. Belangrijk is wel dat
de uitgebrachte adviezen van de Adviesraad-SDMD voor de inwoners van MiddenDelfland beschikbaar zijn. Ook de reactie van het College op deze adviezen zullen,
voor zover mogelijk, eveneens op de site te vinden zijn.

8. Budget
Omdat de Adviesraad-SDMD feitelijk en juridisch een voortzetting is van de
WMO-Cliëntenraad, wat onder meer blijkt uit het nieuwe Convenant van juli 2014
en uit de eenmalige gemeentelijke bijdrage voor het gehele jaar 2014, is er voor de
Rekening 2014 geen opsplitsing in het kalenderjaar gemaakt.
Uit de Rekening 2014 blijkt, dat uitgaven binnen de Begroting 2014 gebleven zijn
met uitzondering van de kosten van de website.
Bij de start van de Adviesraad-SDMD is besloten een geheel nieuwe website te
laten ontwerpen en online te brengen.
Ook in 2014 is het mogelijk gebleken om uit een woud van cursussen en trainingen
de meest nuttige, effectieve en laag geprijsde deskundigheidsbevordering te
kiezen.
De drukkosten en de porto- en verzendkosten zijn tot nul gereduceerd, omdat
besloten is de correspondentie voortaan zo veel mogelijk digitaal te voeren en het
Jaarverslag digitaal te verspreiden.
Sinds 1 januari 2014 is er geen jaarlijkse bijdrage meer verschuldigd aan de Kamer
van Koophandel wegens de inschrijving in het Handelsregister.
Omdat er in de regel vergaderd wordt in het gemeentehuis, bestaan de vergaderkosten doorgaans uit de verrekening van kopieerkosten met de leden. In het
voorjaar zijn er echter wel kosten gemaakt, omdat de WMO-Cliëntenraad aan de
beurt was als gastheer van het regionale voorzittersoverleg op te treden.
De Rekening 2014 sluit af met een positief saldo van € 1.431.15, welk bedrag aan de
reserve wordt toegevoegd.
Geconcludeerd kan worden, dat ook in 2014 de gemeentelijke bijdrage toereikend is
gebleken.
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Rekening en begroting 2014 van uitgaven en inkomsten van de WMOCliёntenraad en de Adviesraad Sociaal Domein Midden-Delfland

Inkomsten
Bijdrage gemeente
Midden-Delfland
Rente spaarrekening

Rekening
Bedrag in €

Begroting
Bedrag in €

4.000,00

4.000,00

85,59

Vermindering van de
reserve

Uitgaven

Rekening
Bedrag in €

Begroting
Bedrag in €

Advertentiekosten

378,49

400,00

95,00

Bankkosten

116,50

1.190,00

Deskundigheidsbevorde 406,95
ring
Drukwerk
Kamer van Koophandel

2.345,00

Overige kosten

100,00

300,00

Teambuilding

565,00

700,00

Batig saldo

5.285,00

69,00

26,51

Websitekosten

4.085,59

300,00

Porto - en
verzendkosten
Reiskosten

Vergaderkosten

Totaal

150,00

50,00

747,00
344,99

900,00
35,00

1.431,15

4.085,59

5.285,00
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9. Slot
Het is een verslagjaar geweest, waarin veel veranderingen hebben plaatsgevonden.
De omvorming van de WMO-Cliëntenraad naar de Adviesraad-SDMD is uiteindelijk
per 1 juli gerealiseerd en twee nieuwe leden met adequate expertise zijn benoemd.
De aanpassing van het Convenant hiervoor per 1 juli, de nieuwe samenstelling van
het College van B&W, een nieuwe wethouder Zorg en Welzijn en de enorme
werkdruk bij de gemeente om alles vóór 1 januari 2015 gereed te hebben, heeft de
Adviesraad-SDMD in het laatste halfjaar behoorlijk in zijn greep gehouden.
De Adviesraad-SDMD kan terugkijken op een actieve en productieve periode.
Voor nu is het zaak om vinger aan de pols te houden, of de inbedding van de
participatiewet, de begeleiding vanuit de AWBZ naar de WMO en de jeugdzorg per 1
januari 2015 als nieuwe taken van de gemeente adequaat uitgevoerd gaan worden.

Foto’s: Jan van der Loos
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