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Voorwoord
Met genoegen bied ik u hierbij het jaarverslag van de Adviesraad Sociaal Domein
over 2017 aan.
Hoewel ook in 2017 het aantal uitgebrachte, gevraagde adviezen bescheiden is ten
opzichte van de drukke jaren 2014 en 2015, hebben de leden zich ook in 2017 weer
met enthousiasme ingezet ter behartiging van de belangen van
cliënten/belanghebbenden in het Sociaal Domein. Zeker motiverend daarbij is ook,
dat de gemeente de uitgebrachte adviezen zeer waardeert en dikwijls overneemt.
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 2017.
Namens de Adviesraad Sociaal Domein wens ik u veel leesplezier toe!

Cees Harteveld
Voorzitter
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1. Inleiding
In het verslagjaar 2017 zijn de nieuwe taken voor de gemeente Midden-Delfland op
het gebied van het Sociaal Domein (Participatiewet, de Jeugdwet en de nieuwe Wet
maatschappelijke ondersteuning (Wmo)) binnen de gemeente Midden-Delfland na
twee jaar ervaring inmiddels ingebed in de gemeentelijke taken.

De Adviesraad Sociaal Domein Midden-Delfland (Adviesraad-SDMD) heeft in dit
verslagjaar vier adviezen uitgebracht hetgeen, gelet op de voorgaande jaren, zeker
rustig genoemd mag worden. Het plannen van de adviezen blijkt ook dit jaar weer
een lastige zaak. Is er slechts één advies gevraagd in februari van dit verslagjaar. Drie
complexe en uitgebreide adviezen zijn dan weer in het laatste halfjaar aan de orde
geweest, waarvan twee in oktober en één in december.

Voor de Adviesraad-SDMD zat echter de meeste hectiek in de mutaties binnen de
Adviesraad zelf. Drie leden hebben in het eerste halfjaar om persoonlijke redenen de
Adviesraad verlaten; de secretaris heeft na 10 jaar, in verband met het verstrijken van
de benoemingstermijn, in november afscheid genomen. Inmiddels is er één nieuw
lid tot de Adviesraad toegetreden. De Adviesraad prijst zich gelukkig dat zij in
november een nieuwe secretaris heeft kunnen voordragen voor benoeming.

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. Dat geldt zeker voor regionale afspraken, waarin de gemeente
Midden-Delfland participeert.

Ook het komende jaar, heeft weer zijn eigen dynamiek. De wereld is er nog steeds
niet rustiger op geworden. Een goede huisvesting, met zorg en aandacht voor onze
nieuwe burgers blijft een belangrijke taak. Wij zullen dat zeker nauwlettend blijven
volgen.
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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 dit verslagjaar is de samenstelling van de Adviesraad aanzienlijk veranderd en is
op dit moment onder het minimum van zeven leden. Tussentijds hebben Saskia
DuVal-Knippenberg (22-02), Henriëtte Meijer (03-08) en Esther Schoonderwoerd
(21-08) om persoonlijke redenen de adviesraad verlaten. Na een tweetal
advertentierondes heeft de Adviesraad-SDMD per 20 december Paul Buskens
benoemd tot lid. Er zijn dus nog een aantal vacatures die wellicht in het nieuwe jaar
vervuld kunnen worden.
De Adviesraad zag er qua samenstelling in het verslagjaar als volgt uit:
Leden:
Specifieke aandachtsgebieden:
Beukel, van den Cor
WMO, PGB, taalmaatje
Bezemer, Ineke
PGB, WMO en Participatie
Buskens, Paul (m.i.v. 20/12)
Participatie
DuVal-Knippenberg, Saskia (tot 22/02) Jeugdzorg
Lamens, Marion
WMO, o.a. autisme zorg
Henriëtte Meijer (tot 03-08)
Participatie
Linsen, Dorathé
Jeugd, zorgleerlingen en preventie
Loos, van der Jan
PGB, WMO en gebruik hulpmiddelen
Schoonderwoerd, Esther (21/8)
Participatie en Schuldhulpverlening

De Adviesraad-SDMD had in het verslagjaar wederom de ondersteuning van de
onafhankelijk voorzitter en secretaris, resp. Cees Harteveld en Els
de Graaf tot 15 november. Met ingang van 15 november is Janet
Vijverberg tot secretaris benoemd en heeft het stokje van Els
overgenomen.

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 6 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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4.

Uitgebrachte adviezen

De Adviesraad-SDMD heeft in dit verslagjaar 4 adviezen uitgebracht.
1. Gevraagd advies Regeling tegemoetkoming eigen risico zorgkosten 20152017 (A033); uitgebracht 25-01-2017).
2. Gevraagd advies concept Verordening WMO en Jeugd 2018 (A034);
uitgebracht op 22-08-2017.
3. Gevraagd advies Voorstel tot aanpassing CAV Midden-Delfland 2018
(A035); uitgebracht op 17-10-2017.
4. Verzoek om zienswijze H4 Inkoopvisie WMO ondersteuning 2019-2022
(A036); uitgebracht op 04-12-2017.
De desbetreffende adviezen zijn in te zien op de website van de Adviesraad:
www.adviesraad-SDMD.nl
Is er inmiddels een reactie van het College op het betreffende advies ontvangen,
dan is deze daarbij eveneens na te lezen.

5.

Contacten met het gemeentebestuur

Conform de afspraken in het huidige convenant, is het de bedoeling dat er 4 x per
jaar een bestuurlijk overleg en 2 x per jaar een overleg met de wethouder en de
voltallige Adviesraad-SDMD plaatsvinden.
In dit verslagjaar hebben er 4 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. Dit ambtelijk overleg is een
informatie-uitwisseling over lopende en komende zaken die voor de AdviesraadSDMD van belang zijn.
In februari en in oktober is de wethouder ter vergadering geweest om met de
voltallige Adviesraad-SDMD van gedachten te wisselen.

6.

Contacten met derden

Jan is in januari van het verslagjaar naar een bijeenkomst geweest van PerSaldo
over het PGB. Het voornemen bestaat om in het voorjaar van 2018 PerSaldo uit te
nodigen voor een presentatie.
Op 28 april zijn Marion, Ineke, Cor en Jan naar een themabijeenkomst voor
Advies- en Cliëntenraden in Delft geweest over ervaringsdeskundigheid. Deze
werd georganiseerd door de Koepel Adviesraden Sociaal Domein en AVI
Zorgbelang Zuid-Holland.
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Op 7 juni was er vervolgens een bijeenkomst over de ervaringen van cliënten met
de WMO om hun bevindingen te vernemen. Dit werd georganiseerd in H4 verband
en vond plaats op het gemeentehuis van Midden-Delfland. Marion en Ineke
hebben deelgenomen aan deze bijeenkomst.
In de vergadering van 14 juni zijn de directeur Nel van der Hoeven en Suzanne
Jansen, adviseur Mantelzorg, van de Stichting Welzijn Midden-Delfland (SWMD)
te gast geweest. Het leek goed om alle (nieuwe) leden van de Adviesraad-SDMD
kennis te laten maken met de SWMD en de werkzaamheden die deze Stichting in
het kader van het sociale domein doet.
Naar aanleiding van het verzoek om advies over de Verordening WMO en Jeugd, is
er op 14 juli een informatiebijeenkomst geweest met de beleidsambtenaar David
van Maaren.
Ineke maakt deel uit van regionaal platform Haaglanden VG (verstandelijk
gehandicapten).
Cor heeft op 5/10 de 6e Hannie van Leeuwen lezing bijgewoond met als thema “de
meerwaarde van de adviesraden in het sociale domein en de rol daarin”.
Marion heeft via haar werk een bijeenkomst bijgewoond in Delft met als thema
“verwarde mensen”.
Naar aanleiding van het verzoek om zienswijze H4 Inkoopvisie WMOondersteuning 2019-2022, heeft er op 21 november een informatiebijeenkomst
geweest met de beleidsambtenaar David van Maaren.
De voorzitter heeft dit verslagjaar deelgenomen aan een drietal voorzittersoverleggen Adviesraden Sociaal Domein Haaglanden, die beurtelings in de
gemeente van één van de adviesraden wordt gehouden. Het VZ-overleg staat
steeds in het teken van vooral thematische informatie-uitwisseling en onderlinge
afstemming, met name over adviesaanvragen inzake regionale documenten,
bijvoorbeeld in H4 verband.

7. Deskundigheidsbevordering/teambuilding
Gelet op het verloop in samenstelling van de Adviesraad-SDMD, is in dit
verslagjaar geen deskundigheidsbevordering gepland. Het leek de AdviesraadSDMD beter dit weer op te pakken als de samenstelling weer op peil is. Voor het
komende jaar zal een en ander weer geprogrammeerd worden.

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
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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 2017 blijkt, dat de meeste uitgaven binnen de Begroting
2017 gebleven zijn.
De Jaarrekening 2017 verschilt echter op drie aanzienlijke punten met de Begroting
2017 namelijk:
1e. er zijn geen uitgaven voor deskundigheidsbevordering gedaan. Zie ter
toelichting ook paragraaf 7.
2e. in 2017 is behalve de gemeentelijke bijdrage van € 4.000 over 2017 ook die over
2016 alsnog als nabetaling ontvangen.
3e. er is voor € 258,24 meer aan wervingsadvertenties besteed dan begroot,
vanwege het grote aantal vacatures. Zie ter toelichting ook paragraaf 2.
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 2017 geen declaraties ontvangen voor reis- en onkostenvergoedingen.
Omdat er in de regel vergaderd wordt in het gemeentehuis, bestaan de
vergaderkosten doorgaans uit de verrekening van kopieerkosten met de leden.
De Rekening 2017 sluit af met een positief saldo van € 4.525,09, welk bedrag aan de
reserve wordt toegevoegd.
Geconcludeerd kan worden, dat mede door het nabetaling van de gemeentelijke
bijdrage over 2016 de reserve in 2017 is toegenomen van € 3.521,23 tot € 8.046,32
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 2017 als volgt berekend:
Stand van de reserve bestaande uit een bank- en een spaarrekening op 1 januari
2018:
€ 8.046,32
Maximaal toegestane reserve
€ 8.000
-/Restitutie aan gemeente in 2018 € 46,32 afgerond € 46
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Rekening en begroting 2017 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 €

8.000,00

4.000,00

15,12

50,00
2.270,00

Uitgaven

Rekening
Bedrag in €

Begroting
Bedrag in €

Restitutie overreserve
Advertentiekosten

658,24

400,00

Bankkosten

150,35

150,00

Deskundigheidsbevordering

1.500,00

Drukwerk
Vacatiegelden leden

50,00
1.708,01

Onkostenvergoedingen
Overige kosten

6.320,00

38,95

300,00
30,00

Reiskosten

150,00

Teambuilding

340,00

700,00

Vergaderkosten

512,50

750,00

81,98

90,00

Toeneming van de reserve =
saldo
8.015,12

200,00

Porto - en verzendkosten

Websitekosten

Totaal

2.000,00

4.525,09
8.015,12

6.320,00
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10. Tot Slot

De Adviesraad-SDMD kijkt terug op een jaar waarin niet veel adviezen zijn
uitgebracht, maar wel belangrijke. Het feit dat zorg in natura voor 100% wordt
vergoed en een PGB voor huishoudelijke hulp 75% van de kosten is, heeft de
Adviesraad–SDMD als niet realistisch ervaren. Met een niet aflatende energie
heeft de Adviesraad-SDMD het College er de afgelopen jaren op gewezen het met
deze stelling niet eens te zijn. In het verslagjaar heeft het er uiteindelijk in
geresulteerd, dat de Gemeenteraad de zienswijze in dezen van de AdviesraadSDMD heeft overgenomen en de PGB voor huishoudelijke hulp thans 100% is.
De samenstelling van de Adviesraad-SDMD heeft in het verslagjaar de nodige
mutaties ondergaan. Er zijn nog plaatsen beschikbaar. Er wordt hard aangewerkt
om het komende jaar nieuwe, enthousiaste leden aan te trekken om mede deze kar
te trekken. Een boeiende taak, die veel voldoening geeft.
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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