Jaarverslag 2015
Adviesraad Sociaal Domein
Midden-Delfland

Maart 2016

Adviesraad Sociaal Domein gemeente Midden-Delfland

Jaarverslag 2015

Voorwoord
Met genoegen presenteer ik u hierbij het jaarverslag van de Adviesraad Sociaal
Domein over 2015
Ook in 2015 is er een stevig beroep gedaan op de inzet, het uithoudingsvermogen,
het tijdsbeslag en de creativiteit van de leden om de belangen van huidige en
toekomstige cliënten/belanghebbenden in het Sociaal Domein te behartigen. Dit
heeft geresulteerd in 15 (door het College) gevraagde en 3 ongevraagde adviezen.
De lezer van dit jaarverslag treft na de inleiding paragrafen aan over de
samenstelling, het aantal vergaderingen, de uitgebrachte adviezen, de contacten met
het gemeentebestuur, de contacten met derde partijen, de communicatie en de
jaarrekening 2015.
Namens de Adviesraad Sociaal Domein wens ik u veel leesplezier toe!

Cees Harteveld
Voorzitter
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1. Inleiding
De Adviesraad Sociaal Domein Midden-Delfland (Adviesraad-SDMD) heeft een druk
jaar achter de rug wat betreft het vergaderen en het uitbrengen van adviezen. Het
besluit van de Rijksoverheid om met ingang van 1 januari 2015 de drie
decentralisaties naar de gemeente over te hevelen, is voor de gemeenten een
spannende operatie geweest, maar zeker ook voor de betreffende adviesraden.
Het adviseren door de Adviesraad-SDMD van de op- en bijgestelde beleidsregels en
verordeningen voor de uitvoering van de nieuwe taken van de gemeente op het
gebied van de Participatiewet, de Jeugdwet en de nieuwe Wet maatschappelijke
ondersteuning (Wmo)is een intensieve taak geweest.
Omdat deze wetten voorschrijven dat ingezetenen van de gemeenten, waaronder in
ieder geval cliënten en/of hun vertegenwoordigers, betrokken worden bij de
uitvoering van deze wetten, is de omvorming van de WMO-Clientenraad naar de
Adviesraad-SDMD al in 2014 een feit geworden. Op maandag 9 november van dit
verslagjaar hebben de wethouder Zorg en Welzijn, Annemiek de Goede en de
voorzitter van de Adviesraad-SDMD, Cees Harteveld, een nieuw convenant
getekend. Dit convenant is met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2015 in
werking getreden.
Het convenant is in te zien op de website: www.adviesraad-sdmd.nl
De brede samenstelling van de Adviesraad-SDMD, op de hiervoor genoemde drie
decentralisaties, heeft zijn beslag gekregen in de deskundige, gedegen en uitvoerige
adviezen aan het College.
Nu de implementatie van de drie decentralisaties een feit is, blijft het voor de
Adviesraad-SDMD van belang om een vinger aan de pols te houden.
Met belangstelling kijken we uit naar de evaluatie over dit eerste jaar sociaal domein
bij de gemeente.
Maar ook het komende jaar, heeft weer zijn eigen aandachtsgebieden. Denk daarbij
onder andere aan de huisvesting en integratie van statushouders. Een belangrijke
taak waar we allen een steentje aan moeten bijdragen.
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2. Samenstelling Adviesraad Sociaal Domein
De Adviesraad bestaat uit tenminste zeven en maximaal negen leden en een
onafhankelijke voorzitter en secretaris.
Op 15 november van dit verslagjaar, hebben we afscheid genomen
van Paula van Schie en Margo Eijgenraam. Twee leden, die
begonnen zijn als lid van de WMO-Adviesraad, in resp. 2007 en
2008, en die met hun kennis en ervaring een belangrijke bijdrage
hebben geleverd bij het tot stand komen van de vele uitgebrachte
adviezen. De Adviesraad-SDMD prijst zich gelukkig dat zij aan
het eind van het verslagjaar waardige opvolgers heeft kunnen
vinden in de nieuwe leden, te weten Henriëtte Meijer en Marion
Lamens. Zij zullen met hun ervaring en deskundigheid op het gebied van
onder andere de participatie en de WMO (autisme) de brede
samenstelling van de Adviesraad-SDMD in stand houden. Beiden zullen
met ingang van 1 januari 2016 officieel van start gaan. De
benoemingstermijn van Jan van der Loos zal per 1-1-2016 verlengd worden.
De Adviesraad was in het verslagjaar als volgt samengesteld.
Leden:
Ineke Bezemer
Saskia DuVall-Knippenberg
Margo Eijgenraam (tot 15/11)
Anneke Heijdra
Jan van der Loos
Cees van der Meer
Paula van Schie (tot 15/11)
Trudi Schotel

Specifieke aandachtsgebieden:
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 het Sociaal Domein
PGB, WMO, Schuldhulp en de juridische
aspecten daarvan
Mensen met een verstandelijke beperking,
wonend in Midden-Delfland

De Adviesraad-SDMD had in het verslagjaar wederom de ondersteuning van de
onafhankelijk voorzitter en secretaris, resp. Cees Harteveld en Els de Graaf.
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3. Vergaderingen
De Adviesraad-SDMD vergadert gemiddeld 6 maal per jaar. De vergaderingen
vinden in de regel plaats op woensdagavond. Aanvang 19.30 uur.
De Adviesraad-SDMD heeft in het verslagjaar 9 maal vergaderd; de vergadering van
7 januari heeft, gezien de volle agenda, een vervolg gekregen op 14 januari. Deze
intensieve vergaderfrequentie heeft alles te maken met de advisering over de
verordeningen en beleidsregels op de nieuwe gebieden van de Participatiewet, de
Jeugdwet en de nieuwe WMO 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 in dit verslagjaar 18 adviezen uitgebracht.
1. gevraagd advies concept Uitgangspuntennota Participatiewet (A007);
uitgebracht 09-01-2015.
2. ongevraagd advies Besluit Maatschappelijke ondersteuning en Jeugdzorg
(A008); uitgebracht 15-01-2015.
3. ongevraagd advies Beleidsregels Maatschappelijke Ondersteuning en
Jeugdhulp (009); uitgebracht 16-01-2015.
4. gevraagd advies Re-integratieverordening Participatiewet Midden-Delfland
(A010); uitgebracht 26-03-2015.
5. gevraagd advies Verordening individuele studietoeslag Midden-Delfland
2015 (A011); uitgebracht 26-03-2015.
6. gevraagd advies Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive
participatiewet Midden-Delfland 2015 (A012); uitgebracht 26-03-2015.
7. gevraagd advies concept Handhavingsverordening Participatiewet, Ioaw en
Ioaz Midden-Delfland 2015 (A013); uitgebracht 26-03-2016.
8. gevraagd advies concept Verordening Cliëntenparticipatie Sociaal Domein
Midden-Delfland 2015 (A014); uitgebracht 26-03-2015.
9. gevraagd advies concept Verordening Cliëntenparticipatie Sociaal Domein
Huisvestingsverordening Gemeente Midden-Delfland juli 2015 (A015);
uitgebracht 31-03-2015.
10. gevraagd advies Regiovisie Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (A016);
uitgebracht 31-03-2015.
11. gevraagd advies concept Beleidsregels Bijzondere Bijstand gemeen MiddenDelfland 2015 (A017); uitgebracht 06-05-2015.
12. gevraagd advies concept Convenant Adviesraad Sociaal Domein gemeente
Midden-Delfland 2015 (A018); uitgebracht 06-05-2015.
13. gevraagd advies concept Convenant Adviesraad Sociaal Domein gemeente
Midden-Delfland 2015, tweede versie van 07-05-2015 (A019); uitgebracht 0907-2015.
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14. ongevraagd advies organisatie jeugdhulpverlening (020): uitgebracht 16-072015.
15. gevraagd advies beleidsregel verlagen van de bijstand in verband met de
woonsituatie en inkomsten uit commerciële (onder-)verhuur Participatiewet (A021); uitgebracht 01-09-2015.
16. gevraagd advies beleidsregels re-integratie Participatiewet 2015 (A022);
uitgebracht 01-11-2015.
17. gevraagd advies beleidsregels terugvordering en verhaal Participatiewet,
Ioaw en Ioaz 2015 (A023); uitgebracht 01-11-2015.
18.ongevraagd advies concept Beleidsregels en concept Besluit
Maatschappelijke ondersteuning en Jeugdhulp 2016 (A024); uitgebracht 2112-2015
De desbetreffende adviezen, zijn in te zien op de website van de Adviesraad:
www.adviesraad-SDMD.nl

5.

Contacten met het gemeentebestuur

Voor wisselende delegaties van de Adviesraad-SDMD zijn er in het verslagjaar vier
informatiebijeenkomsten geweest met betrekking tot uit te brengen adviezen. Ook
zijn er twee informatiebijeenkomsten geweest naar aanleiding van het af te sluiten
convenant tussen Adviesraad SDMD en het College. Deze bijeenkomsten zijn in de
regel voor de Adviesraad-SDMD en voor de gemeente nuttig en verhelderend.
Ondanks het meepraten en -denken, houdt de Adviesraad-SDMD zich uiteraard
het recht voor kritisch te blijven in zijn advies.
Voor wat het convenant betreft, is na verschillende conceptversies, uiteindelijk op
9 november van dit verslagjaar de definitieve versie getekend door wethouder
Annemiek de Goede en voorzitter Adviesraad-SDMD, Cees Harteveld. Het
convenant is te vinden op onze website: www.adviesraad-SDMD.nl.
In dit verslagjaar hebben er 5 bestuurlijke 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

De voorzitter heeft regelmatig deelgenomen aan het regionaal voorzittersoverleg.
Anneke Heijdra heeft in juni van het verslagjaar deelgenomen aan de dialoogtafel
sociaal domein in Rijswijk.
De voorzitter heeft eind november 2015 deelgenomen aan een dialoogtafel in H4verband over hulp bij het huishouden in de nabije toekomst.
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7.

Communicatie

Op de website van de Adviesraad-SDMD staan de agenda’s van de vergaderingen
en het vergaderschema. (www.adviesraad-SDMD.nl). Belangrijk zijn de door de
Adviesraad SDMD uitgebrachte adviezen en de daarop ontvangen reacties van het
College.
In de loop van de tijd zullen er regelmatig berichten op de site worden geplaatst
die laten zien waar de Adviesraad SDMD zich mee bezig houdt.
Ook de mededelingen via TWITTER zijn gecontinueerd.

8.

Jaarrekening

Uit de Jaarrekening over 2015 blijkt, dat de uitgaven binnen de Begroting 2015
gebleven zijn met uitzondering van de bankkosten en de vacatiegelden voor leden.
Bij de bankkosten gaat het om een geringe overschrijding van € 1,37.
In het nieuwe Convenant,overeenkomstig artikel 13, is de mogelijkheid gecreëerd
om vacatiegelden aan de leden uit te betalen. Dit Convenant is pas op 9 november
2015 getekend en is met terugwerkende kracht geldig vanaf 1 januari 2015. Besloten
is in december 2015 deze vacatiegelden over 2015 uit te keren.
Bij het vaststellen van de Begroting 2015 is hier destijds nog geen rekening mee
gehouden.
Het geplande symposium in het najaar is niet doorgegaan.
In 2015 zijn er geen betaalde cursussen en trainingen gevolgd in het kader van
deskundigheidsbevordering.
De drukkosten en de porto- en verzendkosten zijn tot nul gereduceerd, omdat de
correspondentie ook in het verslagjaar digitaal gevoerd is en het Jaarverslag ook
digitaal verspreid is.
Er zijn in 2015 geen declaraties ontvangen voor reiskosten en
onkostenvergoedingen.
Mede door drukke advieswerkzaamheden zijn er geen uitgaven gedaan voor
teambuilding.
Omdat er in de regel vergaderd wordt in het gemeentehuis, bestaan de
vergaderkosten uit de verrekening van kopieerkosten met de leden.
De Rekening 2015 sluit af met een positief saldo van € 1.025.68, welk bedrag aan de
reserve wordt toegevoegd.
Geconcludeerd kan worden, dat ook in 2015 de gemeentelijke bijdrage toereikend
is gebleken.
In december 2015 is besloten de reservevorming te maximeren. De reserve mag in
totaal maximaal het bedrag van de jaarlijkse gemeentelijke bijdrage zijn.
De inmiddels opgebouwde overreserve zal aan de gemeente worden teruggestort.
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Rekening en begroting 2015 van uitgaven en inkomsten
van de Adviesraad Sociaal Domein Midden-Delfland

Inkomsten

Bijdrage gemeente
Midden-Delfland
Rente
spaarrekening
Vermindering van
de reserve

Rekening
Bedrag in €

Begroting
Bedrag in €

4.000,00

4.000,00

72,52

100,00
2.505,00

Rekening
Bedrag in €

Begroting
Bedrag in €

Symposium najaar
Advertentiekosten

378,49

1.000,00
400,00

Bankkosten

151,37

150,00

Uitgaven

Deskundigheidsbevordering

2.345,00

Drukwerk
Vacatiegelden leden

100,00
1.920,00

Onkostenvergoedingen
Overige kosten

4.072,52

6.605,00

40,00

300,00

Porto - en verzendkosten

50,00

Reiskosten

300,00

Teambuilding

700,00

Vergaderkosten

540,00

1.000,00

Websitekosten

16,98

55,00

Batig saldo

Totaal

200,00

1.025,68

4.072,52

6.605,00
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9. Slot

Het is een zeer productief verslagjaar geweest, waarin veel adviezen (18) zijn
uitgebracht, die al dan niet met informatiebijeenkomsten vooraf, veel
(vergader)tijd hebben gekost. De Adviesraad-SDMD is van mening dat de
uitgebrachte adviezen een goede bijdrage hebben geleverd om de implementatie
van de nieuwe zorgtaken zo goed als mogelijk in de gemeentelijke taken in te
bedden. De Adviesraad-SDMD heeft zich uiterst kritisch opgesteld ten einde de
belangen van de burgers en de kwetsbare burgers zo goed mogelijk te behartigen.
Het gaat ten slotte om mensen.
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