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Voorwoord
Met genoegen bied ik u hierbij het jaarverslag van de Adviesraad Sociaal Domein
over 2018 aan.
Met een lichte onderbezetting hebben de leden zich ook in 2018 weer met
enthousiasme ingezet ter behartiging van de belangen van cliënten en
belanghebbenden in het Sociaal Domein. In totaal zijn er 9 adviezen uitgebracht.
Het verslagjaar was voor mij als voorzitter ook een bijzonder jaar, omdat ik op
voorstel van de Adviesraad voor 4 jaar door het College van B&W ben herbenoemd.
Conform het Convenant zal dit dan ook mijn laatste termijn zijn.
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 2018.
Namens de Adviesraad Sociaal Domein wens ik u veel leesplezier toe!

Cees Harteveld
Voorzitter
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1. Inleiding
In het verslagjaar 2018 wordt het beleid van de gemeente Midden-Delfland
gekenmerkt door voortgaande transitie en integratie van de taken in het Sociaal
Domein. Dat heeft in bepaalde gevallen geleid tot verruiming van voorzieningen
voor cliënten, maar ook tot de ontwikkeling van een nieuw type samenwerking met
zorgaanbieders en zorgverleners in de vorm van resultaat gericht werken. Vanaf 2018
krijgen daar in eerste instantie nieuwe maar later ook bestaande cliënten WMO mee
te maken. Voor de specialistische jeugdzorg geldt dit pas vanaf 2020.
Bijzonder is verder, dat de Adviesraad Sociaal Domein Midden-Delfland
(Adviesraad-SDMD) na de collegevorming in juni 2018 voor het eerst in zijn bestaan
te maken heeft met twee wethouders in plaats van één.
De Adviesraad-SDMD heeft in dit verslagjaar negen adviezen uitgebracht, hetgeen
gekenschetst mag worden als een normale adviesdrukte. Deze prestatie stemt
ondanks een lichte onderbezetting gedurende een groot deel van het jaar tot
tevredenheid.
Gelukkig is aan het einde van het verslagjaar de Adviesraad-SDMD weer op de
gebruikelijk sterkte van 8 leden gekomen.
Het is en blijft de taak van de Adviesraad-SDMD om de ogen en oren open te
houden, opdat 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.
Speciale aandacht gaat daarbij uit naar onze nieuwe burgers.

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 lange tijd onder het
minimum aantal van zeven leden geweest. Van januari tot medio december heeft de
Adviesraad bestaan uit 6 leden. Na een in De Midden-Delfland Schakel geplaatste
advertentie heeft de Adviesraad-SDMD per 12 december 2 nieuwe leden kunnen
aanstellen. Marielle Koemans is benoemd tot lid. En Annemiek van den BroekSunder is benoemd tot lid. Er is nog hierdoor één vacature die wellicht in 2019
vervuld kan worden. Deze vacature is beschikbaar voor een jongere of statushouder
met specifieke expertise of ervaringsdeskundigheid.
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De Adviesraad zag er qua samenstelling in het verslagjaar als volgt uit:
Leden:
Beukel, van den Cor
Bezemer, Ineke
Buskens, Paul
Lamens, Marion
Linsen, Dorathé
Loos, van der Jan
Marielle Koemans (m.i.v.12/12)
Annemiek van den Broek-Sunder
(m.i.v. 12/12)

Specifieke aandachtsgebieden:
WMO, PGB, taalmaatje
PGB, WMO en Participatie
Participatie
WMO, o.a. autisme zorg
Jeugd, zorgleerlingen en preventie
PGB, WMO en gebruik hulpmiddelen
PGB, WMO en Jeugdhulpverlening
Ouderenzorg

De Adviesraad-SDMD had in het verslagjaar wederom de ondersteuning van de
onafhankelijk voorzitter en secretaris, respectievelijk Cees Harteveld en Janet
Vijverberg. Dorathé Linsen is penningmeester van de Adviesraad.

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 8 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.

4.

Uitgebrachte adviezen

De Adviesraad-SDMD heeft in dit verslagjaar 9 adviezen uitgebracht.
1. Gevraagd advies concept Beleidsregels Jeugdhulp 2018 (A037); uitgebracht
op 26-03-2018.
2. Gevraagd advies concept Beleidsregels Maatschappelijke Ondersteuning
2018 (A038); uitgebracht op 05-06-2018.
3. Ongevraagd advies concept notitie Inkoopstrategie Specialistische
Jeugdhulp H10 vanaf 2020 (A039); uitgebracht op 27-05-2018.
4. Gevraagd advies concept Beleidsregels Bijzondere Bijstand Gemeente
Midden-Delfland 2018 (A040); uitgebracht op 13-08-2018.
5. Gevraagd advies concept Beleidsregels bestuurlijke boete Participatiewet,
Iaow en Iaoz 2018 (A041); uitgebracht op 13-08-2018.
6. Gevraagd advies concept Beleidsregels beschut werk Gemeente MiddenDelfland 2018 (A042); uitgebracht op 13-08-2018.
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7. Gevraagd advies verordening WMO en Jeugd 2019 (A043); uitgebracht op
26-09-2018.
8. Gevraagd advies Beleidsregels Participatiewet vrijlating inkomsten, giften
en vergoedingen voor (im)materiële schade 2018 (A044); uitgebracht op
20-11-2018.
9. Gevraagd Advies Beleidsregels WMO 2019 (A045); uitgebracht op
18-12-2018.
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 plaatsvindt.
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 heeft het overleg plaatsgevonden met wethouder Mw. De Goede en
twee beleidsmedewerkers. In mei heeft het overleg plaatsgevonden met een
beleidsmedewerker van de gemeente. Als gevolg van de gemeenteraadsverkiezingen en het aftreden van Mw. De Goede was er op dat moment nog geen
nieuwe wethouder benoemd. In september heeft het bestuurlijk overleg
plaatsgevonden met de twee nieuwe wethouders, Mw. W. Renzen en de heer H.
Horlings. In december zijn beide wethouders ter vergadering geweest om met de
voltallige Adviesraad-SDMD van gedachten te wisselen over een aantal actuele
onderwerpen.
Indien nodig vraagt de Adviesraad-SDMD toelichting op voorgelegde
adviesaanvragen.
In maart heeft Myriam van Dijk, beleidsmedewerker gemeente Midden-Delfland,
de adviesraad een toelichting gegeven over de gewijzigde beleidsregels Jeugdhulp
2018.
In juli zijn de nieuwe concept beleidsregels bijzondere bijstand toegelicht door
Timon Stelpstra. Ook de nieuwe concept beleidsregels beschut werk
en bestuurlijke boete zijn toegelicht door Cathalijn Moraal-Wellen. Beiden zijn
beleidsmedewerker van de gemeente Midden-Delfland.
In september heeft Erna van den Brink een toelichting gegeven op de voortgang
van de uitvoering van de participatiewet. Zij is voor dit project ingehuurd door de
gemeente Midden-Delfland.
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In dezelfde vergadering kregen wij een toelichting op de wijzigingen in de
verordening WMO van Martin van Wanrooij.

6. Contacten met derden

In het voorjaar hebben Marion, Ineke en de voorzitter deelgenomen aan een aantal
sessies in H10-verband ter voorbereiding op een gezamenlijk advies van
adviesraden over de Inkoopstrategie Specialistische Jeugdzorg.
Cor heeft op 9 november de Algemene Ledenvergadering van de Koepelorganisatie
bijgewoond en hierna de 7e Hannie van Leeuwen lezing bijgewoond met als thema
“anders kijken”.
Ineke maakt deel uit van regionaal platform Haaglanden VG (verstandelijk
gehandicapten).
De voorzitter heeft dit verslagjaar deelgenomen aan drie voorzitters-overleggen
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
In april heeft de heer Hans van der Knijff van Per Saldo de Adviesraad een
presentatie gegeven over het PGB De presentatie over het PGB stond in het teken
van deskundigheidsbevordering. Voor het komende jaar zal weer een en ander
geprogrammeerd worden.
De secretaris heeft bij de Koepel Adviesraden Sociaal Domein een cursus gevolgd
over het functioneren van adviesraden.
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 worden gecontinueerd.
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9.

Jaarrekening

Uit de Jaarrekening over 2018 blijkt, dat op twee posten na de uitgaven binnen de
Begroting 2018 gebleven zijn.
Overschrijdingen zijn er voor:
- De kosten voor de website, die wat hoger zijn uitgevallen vanwege de installatie
van een SSL-certificaat.
- De contributie voor de landelijke Koepel ASD’s . In het voorjaar is besloten om
lid te worden van deze Koepelorganisatie. De contributie hiervoor ten bedrage van
€ 500,- per jaar was niet begroot.
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 2018 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.
De gemeente heeft in 2018 afgezien van de restitutie van de overreserve aan het
begin van het verslagjaar.
De Rekening 2018 sluit af met een negatief saldo van € 8,45, welk bedrag aan de
reserve is onttrokken. De reserve komt daardoor uit op € 8.o38,59.
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 2018 als volgt berekend:
Stand van de reserve bestaande uit een bank- en een spaarrekening op 1 januari
2019:
€ 8.038,59
Maximaal toegestane reserve
€ 8.000,00
-/Restitutie aan gemeente in 2019 €
38,59 afgerond € 39

Rekening en begroting 2018 van uitgaven en inkomsten van de Adviesraad
Sociaal Domein Midden-Delfland
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Inkomsten
Bijdrage gemeente
Midden-Delfland
Rente
spaarrekening
Vermindering van
de reserve = saldo

Rekening
Bedrag in €
4.000,00

Begroting
Bedrag in €
4.000,00

1,17

90,00

8,45

2.855,00

Uitgaven
Aandeel kosten VZ-overleg
Haaglanden
Advertentiekosten

Rekening
Bedrag in €
262,50
216,00

500.00
700,00

Bankkosten

140,13

175,00

Deskundigheidsbevordering

365,75

1.500,00

Drukwerk
Lidmaatschap landelijke
koepel ASD’s
Onkostenvergoedingen
Overige kosten

6.945,00

500,00

150,00

28,45

200,00
30,00

Restitutie overreserve

-

Vergaderkosten
Websitekosten
4009,62

50,00

Porto - en verzendkosten

Reiskosten
Teambuilding
Vacatiegelden leden

Totaal

Begroting
Bedrag in €

Totaal

42,32
425,00
1.500,00

100,00
700,00
2.000,00

420,00
109,47

750,00
90,00

4.009.62

6.945,00

10. Tot Slot

Pagina | 9

Adviesraad Sociaal Domein gemeente MiddenDelfland

Jaarverslag 2018
De Adviesraad-SDMD kijkt terug op een jaar waarin een gebruikelijk aantal
adviezen is uitgebracht. En dat ondanks een lichte onderbezetting in het aantal
leden.
Het is de Adviesraad-SDMD pas aan het eind van het verslagjaar gelukt om twee
nieuwe enthousiaste leden te benoemen. Zo kan de Adviesraad-SDMD met nieuwe
energie en vol vertrouwen het jaar 2019 tegemoet treden.

Het constructief 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.

Presentatie door Hans van der Knijff van Per Saldo, vereniging van mensen met een
PGB.
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