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Voorwoord
Voor u ligt het jaarverslag van de Adviesraad Sociaal Domein over 2016
Alhoewel het aantal uitgebrachte, gevraagde adviezen dit jaar beduidend lager is
dan in de twee voorgaande jaren, hebben de leden zich ook in 2016 weer met
enthousiasme ingezet ter behartiging van de belangen van
cliënten/belanghebbenden in het Sociaal Domein.
U treft als lezer van dit jaarverslag 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
deskundigheidsbevordering, de communicatie en de jaarrekening 2016.
Namens de Adviesraad Sociaal Domein wens ik u veel leesplezier toe!

Cees Harteveld
Voorzitter
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1. Inleiding
In het verslagjaar 2016 is de implementatie van de drie decentralisaties
(Participatiewet, de Jeugdwet en de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning
(Wmo)) binnen de gemeente Midden-Delfland al weer 1 jaar een feit en heeft de
gemeente, mede door de advisering van de ASD-Midden-Delfland, met deze nieuwe
taken ervaring kunnen opdoen.

De Adviesraad Sociaal Domein Midden-Delfland (Adviesraad-SDMD) is na het
hectische jaar 2015, waarin er veel adviezen (18) zijn uitgebracht, in het verslagjaar
begonnen in een wat rustiger vaarwater. Waren er in de eerste helft van het
verslagjaar 3 adviezen uitgebracht, bleek het venijn toch weer in de staart te zitten.
In drie maanden tijd zijn er vanaf oktober 5 adviezen van de hand van de
Adviesraad-SDMD aan het College voorgelegd.

Niet alleen de advisering bracht hectiek aan het eind van het verslagjaar, maar ook
de samenstelling van de Adviesraad-SDMD was aan grote verandering onderhevig.
Twee leden hebben om persoonlijke redenen in het verslagjaar de AdviesraadSDMD verlaten en één lid heeft, na het verstrijken van de benoemingstermijn in
november, geen nieuwe termijn meer op zich genomen. De Adviesraad-SDMD prijst
zich gelukkig dat hij een drietal nieuwe leden heeft kunnen aanstellen, waarmee de
brede samenstelling van de Adviesraad-SDMD op de drie decentralisaties wederom
gegarandeerd is en de Adviesraad-SDMD er zeker van kan zijn, dat de adviezen aan
het College weer vanouds deskundig, gedegen en uitvoerig zullen zijn.

Blijft zaak om alert te zijn en er zorg voor te dragen dat de communicatie van alle
zijden gewaarborgd blijft. De Adviesraad-SDMD moet de ogen en oren openhouden,
zodat het sociale domein van de Gemeente Midden-Delfland oprecht eerlijk en
redelijk wordt uitgevoerd, binnen de wettelijke kaders, maar toch vooral gericht op
de menselijke maat.

Ook het komende jaar, heeft weer zijn eigen dynamiek. De wereld is er niet rustiger
op geworden, maar we verwachten een goede huisvesting en integratie van onze
nieuwe burgers.
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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.
In het verslagjaar is de samenstelling van de Adviesraad aanzienlijk veranderd.
Tussentijds hebben Cees van der Meer en Trudi Schotel om persoonlijke redenen de
adviesraad verlaten. Op 15 november hebben we afscheid genomen van Anneke
Heijdra, in verband met het verstrijken van haar
benoemingstermijn. Na een succesvolle advertentieronde heeft
de Adviesraad-SDMD per 15 november 2016 drie nieuwe,
deskundige leden kunnen verwelkomen, te weten Cor van den
Beukel, Dorathé Linsen en Esther Schoonderwoerd. Zij zullen,
met hun ervaring en/of deskundigheid op het gebied van onder
andere de participatie en de WMO, PGB en jeugd, de brede
samenstelling van de Adviesraad-SDMD in stand houden.

De Adviesraad zag er qua samenstelling in het verslagjaar als volgt uit:
Leden:
Beukel, van den Cor (per 15/11)
Bezemer, Ineke
DuVall-Knippenberg, Saskia
Heijdra, Anneke (tot 15/11)
Lamens, Marion
Linsen, Dorathé (per 15/11)
Loos, van der Jan
Meer, van der Cees (tot 1/4)
Meijer, Henriëtte
Schoonderwoerd, Esther (per 15/11)
Schotel, Trudi (tot 1/9)

Specifieke aandachtsgebieden:
WMO, PGB, taalmaatje
PGB, WMO en Participatie
Jeugdhulpverlening, Participatie en PGB
Psychiatrie, dagactivering en WMO
Wmo, o.a. autisme zorg
Jeugd, zorgleerlingen en preventie
PGB, WMO en gebruik hulpmiddelen
Burgers MD. binnen het Sociaal Domein

Participatie
Participatie, schuldhulpverlening
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.

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 7 maal vergaderd.
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.
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Op 31 augustus van het verslagjaar heeft de Adviesraad-SDMD een informele
bijeenkomst gehouden. Enerzijds om bij te praten na de lange periode van nietvergaderen (laatste vergadering mei), anderzijds ter nabespreking van de
deskundigheidsbevordering op 6 juli.

4.

Uitgebrachte adviezen

De Adviesraad-SDMD heeft in dit verslagjaar 8 adviezen uitgebracht.
1. gevraagd advies concept Implementatie doelgroepenvervoer Haaglanden
(A025); uitgebracht op 02-03-2016.
2. gevraagd advies Lokaal inkoopplan Jeugd 2017 en Inkoopkader MWO 2017 g
(A026); uitgebracht op 13-05-2016.
3. gevraagd advies Nota Privacybeleid (027); uitgebracht op 19-05-2016.
4. gevraagd advies concept Beleidsplan Sociaal Domein 2017-2019 (A028);
uitgebracht op 03-10-2016.
5. ongevraagd advies Uitvoeringsprogramma Werk en Inkomen 2017-2019
(A029); uitgebracht op 02-11-2016.
6. gevraagd advies Beleidsregels Schuldhulpverlening Gemeente MiddenDelfland 2016 (A030); uitgebracht op 30-12-2016.
7. gevraagd advies conceptnota Armoedebestrijding Schuldhulpverlening
Midden-Delfland 2017-2019 (A031); uitgebracht op 30-12-2016.
8. gevraagd advies Regionaal Beleidsplan Maatschappelijke opvang en
Beschermd Wonen 2017-2019 (A032); uitgebracht op 02-01-2017.
De desbetreffende adviezen, zijn in te zien op de website van de Adviesraad:
www.adviesraad-SDMD.nl

5.

Contacten met het gemeentebestuur

In dit verslagjaar hebben er 2 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.
Door omstandigheden hebben er dit jaar slechts 2 bestuurlijke overleggen
plaatsgevonden. De Adviesraad-SDMD is van mening dat de afspraken van het
convenant in dezen nagekomen moeten worden. Dat betekent 4 x per jaar een
bestuurlijk overleg en 2 x per jaar een overleg met de wethouder en de voltallige
Adviesraad-SDMD. De betreffende afspraken voor het komende jaar zijn inmiddels
gepland.
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6.

Contacten met derden

In de vergadering van 6 april, heeft de Adviesraad-SDMD zich laten informeren
over het plan van aanpak begeleiding Statushouders Midden-Delfland. Deze info is
gegeven door Mariët Barendse van de Stichting Welzijn Midden-Delfland. Vanuit
de Stichting Welzijn Midden-Delfland wordt een belangrijk deel van deze
begeleiding uitgevoerd en gecoördineerd.
Marion heeft in het verslagjaar contact gehad met een consulent van MEE met
betrekking tot het beleid omtrent autisme. Conclusie is dat het vanuit de gemeente
Midden-Delfland tot nu toe goed loopt.
Op 17 februari heeft een delegatie van de Adviesraad-SDMD een infobijeenkomst
gehad met de beleidsmedewerker David van Maaren (gemeente Midden-Delfland)
betreffende de adviesaanvraag Implementatie doelgroepenvervoer Haaglanden.
Op 28 april was er een informatiebijeenkomst gehad betreffende het Concept
Inkoopkader WMO en Concept Inkoopplan Jeugd.
Op 10 mei heeft de Adviesraad-SDMD de eerste informatiebijeenkomst voor
cliëntenraden bijgewoond betreffende “Samenwerking in de arbeidsmarktregio
Haaglanden”. Deze uitnodiging is gedaan door het Regionaal Platform
Arbeidsmarktbeleid Haaglanden.
Op 29 juni heeft een delegatie van de Adviesraad-SDMD de bijeenkomst
bijgewoond over Armoedebeleid.
Op 7 november was er een gezamenlijke informatiebijeenkomst tussen de Adviesraden Midden-Delfland en Delft, over het Concept Regionaal Beleidsplan Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen, waarbij Anneke aanwezig is geweest.
De voorzitter is in dit verslagjaar op uitnodiging bij een overleg geweest met de
Coalitie Midden-Delfland Senioren (CMS). Het is een goed informatief gesprek
geweest. De voorzitter heeft er wel nadrukkelijk op gewezen, niet namens de
Adviesraad-SDMD te spreken bij de aan hem voorgelegde vraagstukken.
De voorzitter is in dit verslagjaar met het Vz-overleg Zuid-Holland West op bezoek
geweest bij Werkse! Het onderwerp was het arbeidsmarktbeleid (beschut werk,
inzet mensen met een beperking etc) in H5 verband in het kader van de
Participatiewet.
Daarnaast heeft de voorzitter driemaal deelgenomen aan reguliere vergaderingen
van dit Vz-overleg, waarbij hij in oktober als gastheer in Den Hoorn optrad. Het
Vz-overleg wordt per toerbeurt in een andere deelnemende gemeente gehouden.
In oktober is beleidsmedewerker van de gemeente Cathalijn Moraal ter
vergadering geweest om nadere informatie te verstrekken over de totstandkoming
van het Uitvoeringsprogramma Werk en Inkomen 2017-2019 en de gevolgde
uitgangspunten.
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7. Deskundigheidsbevordering/teambuilding
Op 6 juli dit verslagjaar heeft de Adviesraad-SDMD een
training gevolgd met als onderwerp Raadpleging Achterban.
Deze training is verzorgd door Stimulantsz.
De volgende aspecten zijn aan de orde geweest: 1 hoe krijg je
informatie uit de achterban zonder een “klachtenbureau” te
worden; 2 hoe gebruik je de social media (website, Twitter enz.) en wat voor keuze
maak je daarin; 3 contacten met en naar instanties het sociale domein betreffend.
De training besloeg een half dagdeel en was in-company.

8.

Communicatie

Op de website van de Adviesraad-SDMD staan de agenda’s van de vergaderingen
en het vergaderschema. (www.adviesraad-SDMD.nl). Op deze site vindt u ook 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.

9.

Jaarrekening

Uit de Jaarrekening over 2016 blijkt, dat de (reguliere)uitgaven binnen de Begroting
2016 gebleven zijn, met uitzondering van de post deskundigheidsbevordering
Het gaat hier om een geringe overschrijding van € 78,50.
De Jaarrekening 2016 verschilt verder op twee aanzienlijke punten met de
Begroting 2016 namelijk:
1e. er heeft een niet begrote restitutie van € 2.530 ten laste van de reserve
plaatsgevonden.
2e. er is geen gemeentelijke bijdrage van € 4.000 over 2016 ontvangen, alhoewel
deze wel begroot was.
In het voorjaar 2016 is er een akkoord met de gemeente gesloten als aanvulling op
het Convenant over de hoogte van de maximale reserve van de Adviesraad-SDMD.
Dit akkoord houdt het volgende in: indien op 1 januari na een verslagjaar blijkt, dat
de reserve hoger is dan € 8.000, dient de overreserve aan de gemeente te worden
terugbetaald.
Het bedrag van de restitutie is voor 2016 als volgt berekend:
Stand van de reserve bestaande uit een bank- en een spaarrekening op 1 januari
2016:
€ 10.529,94
Maximaal toegestane reserve
€ 8.000
-/Restitutie aan gemeente in 2016 € 2.529,94 afgerond € 2.530
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Evenals vorig jaar zijn de drukkosten en de porto- en verzendkosten tot nul
gereduceerd, omdat de correspondentie ook in dit verslagjaar digitaal gevoerd is en
het jaarverslag ook digitaal verspreid is.
Er zijn in 2016 geen declaraties ontvangen voor onkostenvergoedingen.
Omdat er in de regel vergaderd wordt in het gemeentehuis, bestaan de
vergaderkosten doorgaans uit de verrekening van kopieerkosten met de leden.
In 2016 zijn hierin ook de kosten van een vergadering van het VZ-overleg
Haaglanden opgenomen.
De Rekening 2016 sluit af met een negatief saldo van € 7.008,71, welk bedrag ten
laste van de reserve wordt gebracht.
Geconcludeerd kan worden, dat mede door het uitblijven van de gemeentelijke
bijdrage de reserve is geslonken van € 10.529,94 tot € 3.521,23.

Rekening en begroting 2016 van uitgaven en inkomsten van de Adviesraad Sociaal
Domein Midden-Delfland

Inkomsten

Bijdrage gemeente
Midden-Delfland
Rente
spaarrekening
Vermindering van
de reserve = saldo

Rekening
Bedrag in €

Begroting
Bedrag in €

4.000,00
54,85

90,00

7.008,71

1.845,00

Uitgaven
Restitutie overreserve
Advertentiekosten
Bankkosten
Deskundigheidsbevordering

Rekening
Bedrag in €

Begroting
Bedrag in €

2.530,00
329,12

400,00

147,00

150,00

1.078,50

1.000,00

Drukwerk
Vacatiegelden leden

50,00
1.624,27

Onkostenvergoedingen
Overige kosten

2.000,00
200,00

66,84

300,00

Porto - en verzendkosten
Reiskosten

58,00

150,00

Teambuilding

582,60

700,00

Vergaderkosten

565,15

900,00

81,98

55,00

7.063,56

5.935,00

Websitekosten
Totaal

7.063,56

5.935,00

30,00
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10. Slot

De Adviesraad-SDMD kijkt terug op een enerverend jaar, zeker gezien het laatste
halfjaar waarin nog heel wat advieswerk is verzet en waarin een drietal nieuwe
leden hun inbreng en kennis meteen konden waarmaken.
De Adviesraad-SDMD gaat er van uit dat ook dit jaar de uitgebrachte adviezen een
goede bijdrage hebben geleverd om de implementatie van de zorgtaken zo goed als
mogelijk in de gemeentelijke taken in te bedden.
Het kritisch opstellen, ten einde de belangen van burgers en kwetsbare burgers zo
goed mogelijk te behartigen, is en blijft de uitdaging voor de Adviesraad-SDMD en
zal dat ook zijn in het komende jaar.
Het gaat ten slotte om mensen.
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