Jaarverslag
Terugblik op 2017 - vooruitblik op 2018
Participatie vrijwilligers urenregistratie

Maart 2018

INHOUD
1. Woord vooraf door de voorzitter
2. De Adviesraad Sociaal Domein SV Sociaal Domein SV
2.1 Visie, missie en doelstellingen
2.2 Organisatiestructuur en werkwijze
2.3 Beleidsvelden en taakveldgroepen
2.4 Relatie met het college van burgemeester en wethouders
2.5 Relatie met de netwerkgroepen/achterban
2.6 Samenstelling
2.7 Dagelijks bestuur
2.7 Rooster van aftreden
2.8 Financiën

3. Vergaderingen en bijeenkomsten
3.1 Plenair overleg
3.2 Wethouder sociaal domein overleg
3.3 Contactpersoon gemeenteoverleg
3.4 Wethouder sociaal domein overleg
3.5 Overig overleg

4. Behandelde adviesaanvragen
5. Overige activiteiten van de Adviesraad in 2017
5.1 Opleiding/Scholing
5.2 Presentaties
5.3 Ontwikkeling website
5.4 Bezoek gemeenteraad en commissiesessies
5.5 Inspiratiesessie Schuldhulpverlening
5.6 Bezoek speciale bijeenkomsten
5.7 Jaarverslag

6. Beleidsvoornemens 2018
7. Participatie vrijwilligers urenregistratie
8. Bijlage samenvatting Visie, missie en werkwijze
8.1 Visie, missie en doelstellingen
8.2 Organisatiestructuur en werkwijze
8.3 Beleidsvelden en taakveldgroepen
8.4 Relatie met het college van burgemeester en wethouders
8.5 Voorbeeld van de samenwerkingsstructuur met de netwerkgroepen
8.6 Schema adviesaanvraag
Adviesraad Sociaal Domein Stichtse Vecht - Jaarverslag 2017

1. Woord vooraf door de voorzitter
Beste lezer,
Hierbij bieden wij u het jaarverslag 2017 aan van de voorheen WMO-raad. Dit jaar
heeft de lang verwachte overgang plaatsgevonden van WMO-raad naar de (Brede)
Adviesraad. Ook is de integratie van de Cliëntenraad Sociale Zaken in de Adviesraad
eindelijk geformaliseerd. De WMO-raad Sociaal Domein Stichtse Vecht gaat vanaf 24
oktober jl. verder als Adviesraad Sociaal Domein Stichtse Vecht.
Ook dit jaar zijn er 19, voornamelijk gevraagde, adviezen aan het college van
Burgemeester en Wethouders gegeven. De leden van de Adviesraad houden steeds
het doel van deze advisering voor ogen. In mijn eigen woorden is dit het meer
concreet handen en voeten geven aan medemenselijkheid. We proberen door onze
advisering personen in kwetsbare omstandigheden in Stichtse Vecht een stem te
geven en zelfredzaam te worden.
Met succes hebben we dit bijvoorbeeld gedaan door het, volstrekt niet legitieme,
voorstel om een vermogenstoets toe te passen op het al dan niet recht hebben op
deelname aan de Collectieve Ziektekostenverzekering minima uit het collegevoorstel te laten schrappen.
De Adviesraad wil ook in 2018 blijven bijdragen aan een meer rechtvaardige en
socialere samenleven in Stichtse Vecht. Eén van de grootste problemen is het
probleem van de ongelijkheid. In zijn boek ‘Gratis geld voor iedereen’ noemt Rutger
C. Bregman het zelfs ‘de vloek van de ongelijkheid’. Natuurlijk is ongelijkheid niet de
enige oorzaak van armoede en ellende, maar het is naar mijn persoonlijke
overtuiging wel een structurele factor bij het ontstaan van veel sociale problemen.
Ook Eldar Shafir noemt de groeiende ongelijkheid in de westerse wereld in zijn boek
‘Schaarste’ een cruciaal probleem. De subtitel van het boek Schaarste is ‘Hoe gebrek
aan tijd en geld ons gedrag bepalen’. Dit brengt me van het hierboven genoemde
gebrek aan geld bij het gebrek aan tijd.
Mede door mijn vertrek als voorzitter, per 31 december jl. na ruim vier jaar, is de
Adviesraad op zoek naar mensen, die hun tijd willen geven aan het advieswerk van
de Adviesraad. Veel oproepen zijn en worden gedaan om mensen aan te sporen zich
gedurende 4 jaar voor tenminste 4 uur per week hiervoor in te zetten. Ook in dit
voorwoord bij het jaarverslag over 2017 doe ik een oproep. Als je je aangesproken
voelt, zet dan de stap om te reageren. De Adviesraad is niet alleen op zoek naar
denkers, zoals ik, maar vooral ook naar doeners. Het is immers veel efficiënter om
het armoedeprobleem op te lossen dan om het te managen...
Namens de Adviesraad Sociaal Domein SV Stichtse Vecht,
Drs. D(aan) Weenk
Voorzitter
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2. Adviesraad Sociaal Domein SV Stichtse Vecht
2.1. Visie, missie en doelstellingen
Visie
De Adviesraad Sociaal Domein Stichtse Vecht (de Adviesraad) geeft, gevraagd
en ongevraagd, onafhankelijk advies aan het college met het doel om het
gemeentelijk beleid en de uitvoering hiervan te beïnvloeden, zodat alle
inwoners op basis van zelfredzaamheid optimaal kunnen participeren in de
samenleving. De Adviesraad stelt nadrukkelijk hierbij op te komen voor een
sociaal leefbare samenleving met bijzondere aandacht voor de mens in
kwetsbare omstandigheden.
Missie
De Adviesraad wil een raad zijn voor alle inwoners. De Adviesraad:
 bevordert de sociale samenhang en de zelfredzaamheid, waardoor er
sprake is van optimaal kunnen participeren in de samenleving;
 adviseert en monitort het gemeentelijk beleid op doelmatigheid.
De Adviesraad vervult hiertoe de navolgende rollen:
 Signaleren
De Adviesraad signaleert voor het college, zowel mondeling als schriftelijk,
knelpunten, ontwikkelingen en kansen ter verbetering van het gemeentelijk beleid;
 Initiëren
Zet, waar mogelijk, overleg in gang c.q. organiseert bijeenkomsten/
inspiratiesessies in samenwerking dan wel na overleg met het college;
 Adviseren
Voorziet het college, zowel gevraagd als ongevraagd, van advies;
 Evalueren
Stimuleert en/of initieert de evaluatie van het gevoerde beleid en de kwaliteit daarvan;
 Creëren
Levert input/cocreatie voor het optimaliseren van het door het college
geïnitieerde bestaande en nieuwe beleid.
Doelstellingen
De Adviesraad vervult zijn rol vanuit het algemene belang en het perspectief
van alle inwoners en in het bijzonder vanuit het perspectief van de kwetsbare
groepen en individuen. De Adviesraad:
 werkt integraal en overkoepelend en waakt ervoor niet specifiek de
belangen van één of enkele (belangen)groep(en) te dienen;
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 onderhoudt actief contact met alle relevante partijen (netwerkgroepen/achterban) en is voor hen zichtbaar;
 vormt zich een zo volledig mogelijk beeld van de behoeften en
voorzieningen, lokaal en regionaal, die noodzakelijk en wenselijk zijn om de
inwoners optimaal binnen de maatschappij te laten functioneren;
 volgt het beleid, treedt waar nodig op als cocreator van wetgeving op
gemeentelijk niveau, maar doet dit op basis van zijn onafhankelijke positie
als adviseur van het college.
2.2 Organisatiestructuur en werkwijze
De Adviesraad heeft een dagelijks bestuur dat bestaat uit een onafhankelijke
voorzitter, een vicevoorzitter, een secretaris en een penningmeester. De
Adviesraad heeft maximaal 13 leden. De leden zijn vrijwilligers, die zich
committeren voor minimaal vier uur per week; voor de voorzitter is dit acht
uur per week. Maandelijks komt de Adviesraad plenair bijeen. Deze plenaire
bijeenkomst is openbaar en het verslag van de bijeenkomst wordt tevens
gepubliceerd op de website: www.adviesraadstichtsevecht.nl
2.3 Beleidsvelden en Taakveldgroepen
Beleidsvelden
De Adviesraad adviseert en borgt de burgerparticipatie op de volgende
beleidsvelden:
 Wonen, Welzijn en Zorg (Wmo);
 Sociale Zaken (Participatiewet, Schuldhulpverlening, Werk en Inkomen);
 Jeugdzorg (Jeugdwet, Wet Passend Onderwijs).
Taakveldgroepen
Ieder beleidsveld is onderdeel van een taakveldgroep. Deze bestaat uit leden,
die op basis van hun deskundigheid en affiniteit de beleidsvelden bedienen.
Zij vervullen een actieve rol in het realiseren van de periodiek vastgestelde
doelen per beleidsveld. Deze doelen zijn opgenomen in het jaarplan, dat
uiterlijk in januari plenair wordt vastgesteld.
Elke taakveldgroep heeft een coördinator, die de doelen bewaakt en de werkzaamheden aanstuurt. De drie coördinatoren hebben maandelijks een
werkbespreking met het dagelijks bestuur. Conceptadviezen, geformuleerd
door taakveldgroepen, worden plenair door de voltallige Adviesraad in een
vergadering besproken en vastgesteld.
2.4 Relatie met het college van burgemeester en wethouders
Vanuit het college worden, conform de in het instellingsbesluit van 24 oktober
2017 vastgestelde adviesprocedure, de adviezen behandeld en vinden er
structurele terugkoppelingen en/of benodigde overleggen met de Adviesraad
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plaats. Vanuit het college is er secretariële/bestuurlijke ondersteuning ter beschikking gesteld ten behoeve van o.a. de afstemming en het verstrekken van
informatie over actuele beleidsnota’s, de ondersteuning bij bijvoorbeeld
inspiratie- en netwerkbijeenkomsten, het onderhouden van het digitale
archief, etc.
2.5 Relatie met netwerkgroepen/achterban
De Adviesraad onderhoudt actief contact met alle relevante partijen
(netwerkgroepen/achterban) en is voor hen zichtbaar als onafhankelijk
orgaan. De Adviesraad zorgt middels contacten met de netwerkgroepen/
achterban ervoor tijdig signalen op te vangen en zo op de hoogte te zijn van
specifieke behoeften van deze partijen. De netwerkgroepen/achterban
leveren in de meeste gevallen een bijdrage aan het (gevraagd en ongevraagd)
conceptadvies. Voorbeelden van netwerk-groepen/achterban waarmee op dit
moment structurele contacten worden onderhouden zijn: het Platform
Cliëntenraden Stichtse Vecht, de Seniorenraad, het UW Ouderplatform, het
Platform Gehandicapten Stichtse Vecht, de conferentie van Kerken en de
Sportraad.
2.6 Samenstelling
Op 1 januari 2017 bestond de raad uit tien leden:
 Daan Weenk (voorzitter)
 Ans Hegeman (vicevoorzitter)
 Louis Smeets (secretaris/penningmeester)
 Marc Räkers
 Maria Leeflang
 Jac Schmits
 Lenette Rietveld (aspirant)
 Afke de Jong (aspirant)
Gedurende het jaar vonden enige wisselingen plaats, zijnde:
 Afke de Jong teruggetreden per 25 april 2017 als aspirant-lid;
 Maria Leeflang teruggetreden per 27 juni 2017 als aspirant-lid;
 Lenette Rietveld teruggetreden per 2 oktober 2017 als aspirant-lid;
 Rob Vlietman toegetreden per 24 oktober 2017 als aspirant-lid;
 Daan Weenk teruggetreden per 31 december 2017.
Indien er vacatures binnen de Adviesraad zijn worden geïnteresseerden, na
een gerichte werving op deskundigheid en taakveldgroep, als aspirant-lid toegelaten tot de Adviesraad. Als alle leden, na zes maanden, het erover eens zijn
om het aspirant-lid tot lid te benoemen vraagt de voorzitter aan het college
deze kandidaat, door middel van een aanstellingsbesluit, tot lid van de Adviesraad te benoemen.
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2.7 Dagelijks bestuur
Door en uit de leden van de Adviesraad is het dagelijks bestuur gekozen. De
leden van het degelijks bestuur zijn:
 Daan Weenk (voorzitter);
 Ans Hegeman (vicevoorzitter);
 Louis Smeets (secretaris/penningmeester).
Vanaf medio 2016 is het coördinerend overleg in het leven geroepen en
bestaat uit het dagelijks bestuur aangevuld met de taakveldgroep coördinators. Het coördinerend overleg is het bestuur van de Adviesraad.
Het dagelijks bestuur is belast met de dagelijkse gang van zaken. In principe
vergadert het dagelijks bestuur elke maand en heeft dagelijks/wekelijks
contact middels Social Media. De taakveld coördinators hebben regelmatig
contact met een lid van het dagelijks bestuur en kunnen onderwerpen agenderen voor de plenaire vergadering.
2.8 Rooster van aftreden
Onderstaand het rooster van aftreden met daarbij de datum van toetreding
en herbenoeming:
Datum van
Naam lid:
Daan Weenk
Ans Hegeman
Louis Smeets
Marc Räkers
Jac Schmits
Rob Vlietman Aspirant

Toetreding: (Her)benoeming:

Aftreden:

1-5-2013

1-5-2017

1-5-2017

23-10-2014
1-8-2012
15-6-2011
24-4-2014
13-3-2018

1-5-2015
1-8-2016
15-6-2015
1-1-2015
13-3-2022

1-5-2019
1-8-2020
15-6-2019
1-1-2019
13-3-2026

Reglementair kan een benoeming éénmaal verlengd worden voor een periode van vier
jaar.

2.9 Financiën
Financieel overzicht 2017 regulier werkbudget van € 22.000, - en loopt van 1
januari t/m 31 december 2017. In haar overleg heeft het college besloten de
budget-aanvraag voor 2017 te honoreren met een jaar werkbudget ter hoogte
van € 22.000, - Dit budget wordt uit de huidige begroting (beleid Wmo)
gefinancierd.
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Begrote kosten 2017

Bedrag

Tegemoetkoming gemaakte onkosten leden
Opleidingskosten
PR/Communicatie
Teambuilding
Wervingskosten/ICT
Inspiratiesessies/presentaties
Ondersteuner

€
€

Werkelijke kosten 2017*

4.500,00
4.000,00
2.000,00
1.000,00
2.000,00
6.000,00
2.500,00
22.000,00

Bedrag

Tegemoetkoming gemaakte onkosten leden
Opleidingskosten
PR/Communicatie
Teambuilding
Wervingskosten/ICT
Inspiratiesessies/presentaties
Ondersteuner

€
€

3.717,01
500,00
544,60
1.657,70
1.095,55
2.722,77
10.237,63

* Door het niet doorgaan van twee inspiratiesessies en opleidingen.

Werkbudget 2018

Bedrag

Tegemoetkoming gemaakte onkosten leden
Opleidingskosten
PR/Communicatie
Teambuilding
Wervingskosten/ICT
Inspiratiesessies/presentaties
Opstart/transitievergoeding
Facilitaire kosten

€
€

10.500,00
4.000,00
2.000,00
1.000,00
2.000,00
7.500,00
5.000,00
8.000,00
40.000,00
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Ook in 2017 is door de kanteling van AWBZ naar de Wmo de beleidsnotities
en verordeningen, die vanaf 2012 door het college geschreven zijn en voorzien van een advies door de Adviesraad, in uitvoeringsregels en verordeningen
uitgerold en doorgevoerd.
Ondanks het procesmatig en efficienter omgaan met de secretaris, blijkt dit
jaar dat een ondersteuner noodzakelijk is. De secretaris heeft dit jaar wederom veel tijd besteed aan de structuur, de netwerkgroepen en het procesmatig
afhandelen van taken.

3. Vergaderingen en bijeenkomsten
De Adviesraad wil graag goed geïnformeerd zijn en blijven over de gang van
zaken in de gemeente Stichtse Vecht, de provincie en landelijk en heeft
daarom veel (netwerkgroep)contacten en bezoekt regelmatig bijeenkomsten
om de laatste ontwikkelingen te volgen. Ook wordt de Adviesraad gevraagd
om bij organisaties/instellingen een presentatie te geven. De Adviesraad heeft
zich dit jaar gericht op de contacten, die vanaf 2018 deel uit maken van de
schil om de (Brede) Adviesraad Sociaal Domein Stichtse Vecht, die vanaf begin
2018 het college gaat adviseren.
3.1 Plenair overleg
In 2017 kwam de raad 11 maal plenair bijeen, waarbij de onderstaande onderwerpen in alfabetische volgorde o.a. aan de orde kwamen:
 (Brede) Adviesraad Sociaal Domein SV;
 Aanpak van personen met verward gedrag;
 Actielijst contactpersonenoverleg;
 Afscheid (aspirant)leden;
 Afstemmingsverordening;
 Begroting 2018/2019;
 Beleidsagenda SD 2017-2018;
 Beleidsregels Studietoeslag;
 Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang;
 Blijverslening;
 Centraal Klant/Client Contact Meldpunt;
 Cliëntervaringsonderzoek Wmo/Jeugd;
 Communicatieplan;
 Contactpersoon overleg;
 Declaraties;
 Demografische data;
 Digitaal archief;
 GGD-onderzoek;
 GGD-gezondheidsbeleid;
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Implementatieplan Adviesraad Sociaal Domein Stichtse Vecht;
Initiatiefgroep Sociale Coöperatie;
Inspiratiesessie Jeugd/SWT;
Jaarverslag 2016;
Jaarverslag 2017;
Jeugd en Wmo CEO-onderzoek;
Kinderen in Armoede/Kindpakket;
Leerlingenvervoer Uitgangspuntennotitie Inkoop en toekomst;
doelgroepenvervoer Utrecht West;
Mantelzorgwaardering;
Collectieve ziektekostenverzekering minima;
MOL;
Monitoring Sociaal Domein;
Notulen;
Ongevraagd advies Schuldhulpverlening;
Opzet/klankbordgroep;
Platform Cliëntenraden Stichtse Vecht;
Platform Gehandicapten Stichtse Vecht;
Programma Cie. Sociaal Domein: Adviesraad;
Q1 t/m 4 2016;
Reactie matrixen adviezen;
Regeling vergoeding bijzondere kosten Pleegzorg;
Seniorenraad Stichtse Vecht;
Sportraad Stichtse Vecht;
Sterke Basis;
Toekomst van de WSW en PAUW Bedrijven;
Transformatieplan PAUW Bedrijven;
UW Ouderplatform;
Vacatureteksten VAR/Vechtstroom;
Vergaderschema 2018;
Versterken Voorveld;
Versterking van de zelfredzaamheid en sociale cohesie;
Vertrek contactpersoon gemeente;
Website;
Werving nieuwe leden.

3.2 Contactpersoon gemeenteoverleg
Eens in de vier weken overlegt het coördinerend overleg met de contactpersoon en beleidsmedewerkers van de gemeente, waarbij lopende en
nieuwe zaken besproken worden. Ook dit jaar werd bij de adviesaanvragen
met een door de raad ontwikkeld WAF-formulier (WMO-raad Sociaal Domein
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SV Adviesaanvraag Formulier) gewerkt. Via de sites van Movisie en de Koepel
Adviesraden Sociaal Domein kunnen alle Participatieraden het Stichtse Vecht
het WAF-formulier downloaden. Wij zijn dit verslagjaar van contactpersoon
gewisseld door haar vertrek naar de gemeente Utrecht.
3.3 Wethouder sociaal domein overleg
Eens per jaar, in het vierde kwartaal, overlegt het coördinerend overleg van
de Adviesraad met de wethouder, voorzitter van het sociaal domein, en
spreekt onder andere over het afgelopen jaar en het aankomende jaar.
Tevens wordt de het werkbudget vastgesteld voor het aankomende jaar.
3.4 Overig overleg
De leden van de Adviesraad bezoeken (bijna) allen relevante werksessies en
de gemeenteraad bijeenkomsten en spreken met de wethouders, beleidsmedewerkers, gemeenteraadsleden, inwoners, belangenbehartigers etc.
afzonderlijk.

4. Behandelde adviesaanvragen
In het verslagjaar heeft de Adviesraad, op datum volgorde, de onderstaande
19 gevraagde, waarvan 1 ongevraagd, adviezen behandeld:
 171101WMOLAS Advies Regeling vergoeding bijzondere kosten pleegzorg;
 170702WMOLAS Ongevraagd advies Schuldhulpverlening;
 171002WMOLAS Advies Een Sterke Basis Versterking van de zelfredzaamheid van inwoners en sociale cohesie in wijken en kernen Begroting
versterking Voorveld;
 171002WMOLAS Advies over invoering van de Blijvers lening en de daarbij
horende verordening;
 171503WMOLAS (Brede) Adviesraad Sociaal Domein SV;
 170304 WMOLAS Reactie ongevraagd adviescollege op 170702WMO-LAS;
 171905 WMOLAS Voordacht VNG-project Koplopers OCO;
 172605WMOLAS Advies De Sociale Coöperatie en Een experiment en
beleidsregel bijstand en verruiming periode vrijlating inkomsten;
 172605WMOLAS Reactie op ongevraagd advies Schuldhulpverlening;
 172107WMOLAS Aanvullend advies Transformatieplan PAUW Bedrijven 12
juni 2017;
 170708WMOLAS Reactie matrix op Advies over De Sociale Coöperatie van
de WMO-Raad Sociaal Domein Stichtse Vecht;
 172408WMOLAS Advies Regionale koers maatschappelijke opvang en
beschermd wonen U16;
 172408WMOLAS Advies Mantelzorgwaardering 2017;
 172408WMOLAS Advies Evaluatierapport collectieve zorgverzekering
minima 24 juli jl.;
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 171909WMOLAS Reactie matrix op advies WMOLAS172408 Evaluatierapport collectieve zorgverzekering minima 24 juli jl.;
 170310WMOLAS Advies Participatie in het sociaal domein een andere
manier van samenwerken;
 172711ADVIESLAS Advies Leerlingenvervoer Uitgangspuntennotitie Inkoop
en toekomst doelgroepenvervoer Utrecht West;
 172711ADVIESLAS Advies Beleidsregels studietoeslag 20 september 2017;
 172711ADVIESLAS Instellingsbesluit Adviesraad Sociaal Domein Stichtse
Vecht.
Voor alle adviesaanvragen heeft de Adviesraad een uitgebreid advies geschreven en daar waar van toepassing gebruik gemaakt van haar netwerkgroepen/
achterban en haar inspreekrecht tijdens werksessies en gemeenteraad bijeenkomsten.
Tevens heeft de Adviesraad meegewerkt aan de tot stand komen van de
Onafhankelijke Clientondersteuning (OCO) video, die getoond is op de VNG
start Koplopers bijeenkomst OCO in het GAK naast Goudestein. Stichtse Vecht
is een van de 14 VNG Koplopers OCO.

5. Overige activiteiten van de Adviesraad Sociaal
Domein SV
5.1 Opleiding/scholing
De Adviesraad heeft dit jaar helaas geen nieuwe leden kunnen scholen, omdat
de functie/taakomschrijving en aanstelling van de (Brede) Adviesraad Sociaal
Domein Stichtse Vecht pas per 24 oktober jl. tot stand kwam middels het
Instellingsbesluit van het college. Voor 2018 zijn reeds scholingssessies ingepland, zowel voor de leden van de Adviesraad als voor de netwerkgroepen.
5.2 Presentaties
De Adviesraad heeft o.a. gesproken met en/of presentatie gegeven aan
organisaties, die ook in haar netwerkgroepen/achterban zitten, zijnde:

AVI-themabijeenkomsten;

Beursvloer;

KomErbij;

Topbijeenkomst Stichtse Vecht;

Platform Cliëntenraden;

Utrechtse Werktafel;

Seniorenraad;

Zorgbelang;

Sportraad;
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Kerken;

Etc.
Voor 2018 zullen Inspiratiesessies gepland worden om de netwerkgroepen/
achterban nog meer te betrekken bij de werkzaamheden van de Adviesraad.
5.3 Ontwikkeling website
Dit jaar is bewust gewacht, in verband met de (Brede) Adviesraad Sociaal
Domein Stichtse Vecht, met de update van de website. Alle werkzaamheden
om medio mei 2018 te komen met de aangepaste website zijn gedaan,
waardoor deze interactieve website dan on-air kan gaan.
5.4 Bezoek gemeenteraad en werksessies
Het gehele jaar bezoekt het coördinerend overleg en/of enkele leden diverse
werksessies en bijeenkomsten van de gemeenteraad, waarin onder andere
het sociaal domein aan de orde komt. Daar waar nodig heeft de Adviesraad
ingesproken.
5.5 Inspiratiesessie bijeenkomst Schuldhulpverlening
Op 12 januari 2017 heeft de WMO-raad Sociaal Domein SV het initiatief
genomen om in een inspiratiesessie Schuldhulpverlening Anders! 2: Nationaal
initiatief herstructureren schulden/Een incassovrije wijk met beleidsambtenaren, de wethouder met gespreksleider wethouder Martien Kromwijk
Bodegraven-Reeuwijk te organiseren. Met inspiratiesessies hoopt de Adviesraad een beter en concreet beeld te krijgen van de stip op de horizon, waar
out of the box denken kan leiden!
5.6 Bezoek speciale bijeenkomsten
Het gehele jaar bezoeken verschillende leden van de Adviesraad bijeenkomsten, die noodzakelijk zijn voor het onderhouden van hun netwerkgroepen,
raadpleging en/of voor kennisvergaring. Ook zijn er binnen Stichtse Vecht
diverse bijeenkomsten gehouden, waarbij leden van de Adviesraad aanwezig
waren, zijnde:
 Overleg Regionale Adviesraden;
 Platform Cliëntenraden SV;
 Sportraad;
 Platform Gehandicapten SV;
 Bezoek aan wijkcommissies;
 KomErbij;
 Etc.
5.7 Jaarverslag
De secretaris heeft in concept het jaarverslag geschreven, besproken in het
coördinerend overleg, waarna het plenair is vastgesteld.
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6. Beleidsvoornemens 2018












Gevraagd en ongevraagd adviseren;
Doorvoeren nieuwe structuur en werkwijze;
Scholing van leden Adviesraad en netwerkgroepen;
Uitbreiding van het aantal leden van de Adviesraad;
Presentaties houden voor de netwerkroepen en hun achterban;
Bezoeken van gerelateerde bijeenkomsten, studiebijeenkomsten,
Congressen, etc.;
Overleg met andere Participatieraden in de provincie Utrecht;
Deelnemen in werk/klankbordgroepen waar Wmo zaken in spelen,
Cocreatie/coproductie vervolgnotities;
Presentaties aan nieuwe beleidsmedewerkers;
Etc.

(Brede) Adviesraad Sociaal Domein Stichtse Vecht
Vooruitlopend op de (Brede) Adviesraad Sociaal Domein Stichtse Vecht heeft
de Adviesraad nogmaals helder haar wijkwijze en structuur doorgenomen en
besproken zowel binnen de gemeentelijke organisatie als Adviesraad. Als
bijlage treft u een samenvatting aan. Middels een Implementatieplan, zowel
van de gemeentelijke organisatie als van de Adviesraad, zal in 2018 de (Brede)
Adviesraad Sociaal Domein Stichtse Vecht gestalte krijgen. Waarvoor gedurende 2018 en 2019 door het college een opstart/transitievergoeding van
€ 5.000,- ter beschikking is gesteld.

7. Participatie vrijwilligers urenregistratie
Onderstaand treft u van alle Adviesraad Kernleden per verslagpunt, waar dit
van toepassing is, de participatie vrijwilligers urenregistratie van totaal
1.354,5 uur aan, tegen een gemiddeld uurtarief, = € 101.587, --, zijnde:
3.1
11 x 5 uur x 6 =
330 uur
3.2
11 x 3 uur x 4 =
132 uur
3.3
5 x 3 uur x 4 =
60 uur
3.4
11 x 1,5 uur x 5 =
82,5 uur
4.0
19 x 3 uur x 6 =
343 uur
5.2
5 x 3 uur x 5 =
75 uur
5.3
5 x 2 uur x 4 =
40 uur
5.4
11 x 3 uur x 3 =
99 uur
5.5
2 x 4 uur x 9 =
72 uur
5.6
7 x 3 uur x 5 =
105 uur
5.7
4 x 2 uur x 2 =
16 uur
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8. Bijlage samenvatting Adviesraad Sociaal Domein
Stichtse Vecht
8.1. Visie, missie en doelstellingen
Visie
De Adviesraad Sociaal Domein Stichtse Vecht (de Adviesraad) geeft, gevraagd
en ongevraagd, onafhankelijk advies aan het college met het doel om het
gemeentelijk beleid en de uitvoering hiervan te beïnvloeden, zodat alle
inwoners op basis van zelfredzaamheid optimaal kunnen participeren in de
samenleving. De Adviesraad stelt nadrukkelijk hierbij op te komen voor een
sociaal leefbare samenleving met bijzondere aandacht voor de mens in
kwetsbare omstandigheden.
Missie
De Adviesraad wil een raad zijn voor alle inwoners. De Adviesraad:
 bevordert de sociale samenhang en de zelfredzaamheid, waardoor er
sprake is van optimaal kunnen participeren in de samenleving;
 adviseert en monitort het gemeentelijk beleid op doelmatigheid.
De Adviesraad vervult hiertoe de navolgende rollen:
 Signaleren
De Adviesraad signaleert voor het college, zowel mondeling als schriftelijk,
knelpunten, ontwikkelingen en kansen ter verbetering van het gemeentelijk beleid;
 Initiëren
Zet, waar mogelijk, overleg in gang c.q. organiseert bijeenkomsten/
inspiratiesessies in samenwerking dan wel na overleg met het college;
 Adviseren
Voorziet het college, zowel gevraagd als ongevraagd, van advies;
 Evalueren
Stimuleert en/of initieert de evaluatie van het gevoerde beleid en de kwaliteit daarvan;
 Creëren
Levert input/cocreatie voor het optimaliseren van het door het college
geïnitieerde bestaande en nieuwe beleid.
Doelstellingen
De Adviesraad vervult zijn rol vanuit het algemene belang en het perspectief
van alle inwoners en in het bijzonder vanuit het perspectief van de kwetsbare
groepen en individuen. De Adviesraad:
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 werkt integraal en overkoepelend en waakt ervoor niet specifiek de
belangen van één of enkele (belangen)groep(en) te dienen;
 onderhoudt actief contact met alle relevante partijen (netwerkgroepen/achterban) en is voor hen zichtbaar;
 vormt zich een zo volledig mogelijk beeld van de behoeften en
voorzieningen, lokaal en regionaal, die noodzakelijk en wenselijk zijn om de
inwoners optimaal binnen de maatschappij te laten functioneren;
 volgt het beleid, treedt waar nodig op als cocreator van wetgeving op
gemeentelijk niveau, maar doet dit op basis van zijn onafhankelijke positie
als adviseur van het college.
8.2 Organisatiestructuur en werkwijze
De Adviesraad heeft een dagelijks bestuur dat bestaat uit een onafhankelijke
voorzitter, een vicevoorzitter, een secretaris en een penningmeester. De
Adviesraad heeft maximaal 13 leden. De leden zijn vrijwilligers, die zich
committeren voor minimaal vier uur per week; voor de voorzitter is dit acht
uur per week. Maandelijks komt de Adviesraad plenair bijeen. Deze plenaire
bijeenkomst is openbaar en het verslag van de bijeenkomst wordt tevens
gepubliceerd op de website: www.adviesraadstichtsevecht.nl.
8.3 Beleidsvelden en Taakveldgroepen
Beleidsvelden
De Adviesraad adviseert en borgt de burgerparticipatie op de volgende
beleidsvelden:
 Wonen, Welzijn en Zorg (Wmo);
 Sociale Zaken (Participatiewet, Schuldhulpverlening, Werk en Inkomen);
 Jeugdzorg (Jeugdwet, Wet Passend Onderwijs).
Taakveldgroepen
Ieder beleidsveld is onderdeel van een taakveldgroep. Deze bestaat uit leden,
die op basis van hun deskundigheid en affiniteit de beleidsvelden bedienen.
Zij vervullen een actieve rol in het realiseren van de periodiek vastgestelde
doelen per beleidsveld. Deze doelen zijn opgenomen in het jaarplan, dat
uiterlijk in januari plenair wordt vastgesteld.
Elke taakveldgroep heeft een coördinator, die de doelen bewaakt en de
werkzaamheden aanstuurt. De drie coördinatoren hebben maandelijks een
werkbespreking met het dagelijks bestuur. Conceptadviezen, geformuleerd
door taakveldgroepen, worden plenair door de voltallige Adviesraad in een
vergadering besproken en vastgesteld.
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8.4 Relatie met het college van burgemeester en wethouders
Vanuit het college worden, conform de in het instellingsbesluit van 24 oktober
2017 vastgestelde adviesprocedure, de adviezen behandeld en vinden er
structurele terugkoppelingen en/of benodigde overleggen met de Adviesraad
plaats. Vanuit het college is er secretariële/bestuurlijke ondersteuning ter
beschikking gesteld ten behoeve van o.a. de afstemming en het verstrekken
van informatie over actuele beleidsnota’s, de ondersteuning bij bijvoorbeeld
inspiratie- en netwerkbijeenkomsten, het onderhouden van het digitale
archief, etc.
8.5 Relatie met netwerkgroepen/achterban
De Adviesraad onderhoudt actief contact met alle relevante partijen (netwerkgroepen/achterban) en is voor hen zichtbaar als onafhankelijk orgaan. De
Adviesraad zorgt middels contacten met de netwerkgroepen/ achterban
ervoor tijdig signalen op te vangen en zo op de hoogte te zijn van specifieke
behoeften van deze partijen. De netwerkgroepen/achterban leveren in de
meeste gevallen een bijdrage aan het (gevraagd en ongevraagd) conceptadvies. Voorbeelden van netwerk-groepen/achterban waarmee op dit
moment structurele contacten worden onderhouden zijn: het Platform
Cliëntenraden Stichtse Vecht, de Seniorenraad, het UW Ouderplatform, het
Platform Gehandicapten Stichtse Vecht, de conferentie van Kerken en de
Sportraad.

Voorbeeld van de samenwerkingsstructuur met
de netwerkgroepen
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Schema adviesaanvraag
Adviesaanvraag/college
WAF
Secretaris/CO

Taakveld Coördinator

TAAKVELD
1. Wonen, Welzijn en Zorg
2. Sociale Zaken
3. Jeugd
↓

↓

↓

Netwerkgroep/Adviseurs
(2 weken)
Concept advies

Netwerkgroep/adviseurs

Plenair vastgesteld

Secretaris/lay-out

Voorzitter

Secretaris

(4 ) maximaal 6 weken
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Adviesraad Sociaal Domein Stichtse Vecht
adviesraad.stichtsevecht@gmail.com

www.adviesraadstichtsevecht.nl
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