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Voorwoord
Met genoegen bied ik u hierbij het jaarverslag van de Adviesraad Sociaal Domein
over 2019 aan.
Alhoewel de Adviesraad in 2019 op volle sterkte is geweest, zijn er slechts twee
gevraagde adviezen uitgebracht.
Ook de Adviesraad is geschrokken van de oplopende tekorten dit en vorig jaar bij de
Jeugdzorg en is bereid samen het College mee te denken om hiertoe tot een
aanvaardbare oplossing te komen.
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 2019.
Namens de Adviesraad Sociaal Domein wens ik u veel leesplezier toe!

Cees Harteveld
Voorzitter
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1. Inleiding
Zeker ook in het verslagjaar 2019 staat het beleid van de gemeente Midden-Delfland
in het teken van het verder toepassen van het resultaatgericht werken door
zorgverleners bij het behalen van de doelen voor maatwerkvoorzieningen WMO.
Het voornemen om dit ook in 2019 voor de specialistische Jeugdzorg voor te
bereiden voor het jaar 2020 is niet waargemaakt vanwege een dispuut met de
zorgaanbieders bij de aanbesteding. Het resultaatgericht werken in de Jeugdzorg is
nu uitgesteld naar 2021.
Met betrekking tot de arbeidstoeleiding is er in 2019 wel goede voortgang geboekt.
Alle gemeenten , dus ook Midden Delfland, worden vanaf 2018 geconfronteerd met
de declaraties van hoge kosten van specialistisch voorzieningen die vanaf de start
van de overdacht van de Jeugdzorg in 2015 naar de gemeenten zijn verricht. Dit leidt
tot het snel verdampen van de Reserves Sociaal Domein en verder tot grote tekorten
op de gemeentelijke Programmabegroting. De gemeenten hebben als reactie daarop
grote bezuinigingen aangekondigd die ook effect hebben op begrotingsposten
buiten het Sociaal Domein.
Daarnaast hebben zij organisatorische plannen ontwikkeld om de uitgaven vooral in
de Jeugdzorg meer onder controle te krijgen.
In Midden-Delfland gaat het daarbij om een gewijzigde rol en samenstelling van het
Maatschappelijk Team.
De Adviesraad-SDMD heeft in dit verslagjaar twee gevraagde adviezen uitgebracht.
Qua adviesdrukte is er in 2019 dus sprake van een stille periode.
Het is en blijft de taak van de Adviesraad-SDMD om de ogen en oren open te
houden, opdat het beleid in 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 onder de huidige financiële
problematiek. Dat geldt zeker ook 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 bestond de Adviesraad uit acht leden. Eén vacature bleef
onvervuld. Graag houden wij deze vacature beschikbaar voor een jongere of een
statushouder met specifieke expertise of ervaringsdeskundigheid.
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De Adviesraad zag er qua samenstelling in het verslagjaar als volgt uit:
Leden:
Beukel, Cor van den
Bezemer, Ineke
Buskens, Paul
Lamens, Marion (aftredend 31-12-19)
Linsen, Dorathé
Loos, Jan van der (aftredend 31-12-19)
Koemans, Marielle
Van den Broek-Sunder, Annemiek

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 5 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 2 adviezen uitgebracht.
1. Gevraagd advies Herijkingsprogramma Doelgroepenvervoer (DGV)
Haagland (A046); uitgebracht op 22-04-2019.
2. Gevraagd advies aanpassingen Verordening Maatschappelijke
Ondersteuning en Jeugdhulp Midden-Delfland (A047);
uitgebracht op 21-10-2019.

De desbetreffende adviezen zijn in te zien op de website van de Adviesraad:
www.adviesraad-SDMD.nl
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De ontvangen reactie van het College op het betreffende advies is hierbij 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 3 reguliere bestuurlijke overleggen plaatsgevonden. Dit
ambtelijk overleg is een informatie-uitwisseling over lopende en komende zaken
die voor de Adviesraad-SDMD van belang zijn. Deze overleggen worden gehouden
tussen enerzijds de voorzitter, secretaris en een vertegenwoordiger van de
Adviesraad-SDMD en anderzijds de beleidsmedewerker(s) en de wethouders van
het Sociaal Domein. Wethouder Horlings is verantwoordelijk voor de WMO,
Jeugdzorg en Jeugdhulpverlening en het inkomensgedeelte van de Participatiewet.
Wethouder Renzen is verantwoordelijk voor Onderwijs en Arbeidsparticipatie.
In februari en in september heeft het overleg plaatsgevonden met een
beleidsmedewerker van de gemeente. In oktober zijn beide wethouders aanwezig
geweest bij de vergadering van de Adviesraad en zijn er verschillende onderwerpen
toegelicht. Daarnaast heeft in november een bestuurlijk overleg plaatsgevonden
met de wethouder Horlings en de leidinggevende van het maatschappelijk team,
ter verheldering van een aantal zaken betreffende het maatschappelijk team.
Indien nodig vraagt de Adviesraad-SDMD toelichting op voorgelegde
adviesaanvragen. In oktober heeft Martin van Wanrooij een toelichting gegeven op
de wijzigingen in de verordening WMO en Jeugdhulp 2020.

6. Contacten met derden

In februari heeft Jan een bijeenkomst bijgewoond voor gebruikers en
mantelzorgers van de WMO.
Hier is de invoering van het abonnementstarief besproken. Er is ons gebleken dat
gemeenten vrij zijn om voorzieningen als algemeen aan te merken, of als
maatwerk/buitengewone voorziening.
In april zijn Ineke, Jan en Cor naar een bijeenkomst geweest inzake
preventiebeleid. Het vervolg op deze bijeenkomst zal in 2020 plaatsvinden.
Sinds een aantal jaren is de Adviesraad lid van De Koepel Adviesraden Sociaal
Domein. Cor is naar een aantal bijeenkomsten van deze organisatie geweest.
In november hebben Ineke en Cees samen met vertegenwoordigers van de ASD’s
uit de andere H4 gemeenten een interview gegeven aan een adviesbureau dat
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onderzoek doet naar een normenkader voor huishoudelijke hulp in het kader van
de WMO.

De voorzitter heeft ook in dit verslagjaar deelgenomen aan 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 2019 hebben de leden van de Adviesraad geen cursussen gevolgd of aan
deskundigheidsbevordering gedaan. Wel heeft in januari een etentje
plaatsgevonden in het kader van teambuilding.
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 2019 is een artikel in De Schakel Midden-Delfland geplaatst waarin de lezers zijn
geïnformeerd over de thema’s waaraan de Adviesraad werkt. Ook de mededelingen
via Twitter worden gecontinueerd.

9.

Jaarrekening

Uit de Jaarrekening over 2019 blijkt, dat de uitgaven binnen de Begroting 2019
gebleven zijn.
Wel met de kanttekening, dat de factuur voor het aandeel in de kosten voor het
VZ-overleg Haaglanden in 2019 ten bedrage van € 240 passend binnen het begrote
bedrag van € 500 pas eind januari 2020 is ontvangen en betaald.
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 is in 2019 een declaratie ontvangen voor een onkosten- en een reisvergoeding.
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 2019 afgezien van de restitutie van de overreserve ten
bedrage van € 38,59 aan het begin van het verslagjaar.

Pagina | 7

Adviesraad Sociaal Domein gemeente MiddenDelfland

Jaarverslag 2019
De Rekening 2019 sluit af met een positief saldo van € 270,21 welk bedrag aan de
reserve is toegevoegd. De reserve komt daardoor uit op € 8.308,08.
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 2019 als volgt berekend:
Stand van de reserve bestaande uit een bank- en een spaarrekening op 1 januari
2020:
€ 8.308,08
Maximaal toegestane reserve
€ 8.000,00
-/Restitutie aan gemeente in 2020 €
308,08 afgerond € 308
Indien rekening gehouden zou worden met de vertraagde factuur voor het aandeel
in de kosten van het VZ-overleg Haaglanden in 2019 ten bedrage van € 240, zou het
feitelijk te restitueren bedrag uitkomen € 308 - € 240 = € 68.
Rekening en begroting 2019 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
0,72
-

Begroting
Bedrag in €
4.000,00
15,00
3.290,00

Uitgaven
Aandeel kosten VZ-overleg
Haaglanden
Advertentiekosten
Bankkosten

500.00
500,00

139,17

175,00
1.500,00

Drukwerk

-

50,00

500,00

500,00

40,00

150,00

Overige kosten

-

200,00

Porto - en verzendkosten

-

30,00

Restitutie overreserve

-

-

Reiskosten

28,80

100,00

410,00

700,00

1.664,00

2.000,00

Vergaderkosten

540,00

750,00

Websitekosten

109,47

150,00

Vermeerdering van de
reserve = saldo
Totaal

70,21

Vacatiegelden leden

7.305,00

311,56

-

Teambuilding

4.000,72

Begroting
Bedrag in €

Deskundigheidsbevordering

Lidmaatschap landelijke
koepel ASD’s
Onkostenvergoedingen

Totaal

Rekening
Bedrag in €

4.000.72
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10. Tot Slot
De Adviesraad-SDMD kijkt terug op een jaar waarin een gering aantal adviezen is
uitgebracht. Wel is er meer intensief overleg gevoerd met de wethouders en
beleidsambtenaren. Zou deze trend zich voortzetten in de komende jaren?
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 de toekomst.
Het gaat ten slotte om mensen.
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