JAARVERSLAG ADVIESRAAD SOCIAAL DOMEIN 2018
De adviesraad vergaderde in het verslagjaar aan de hand van de planning , die parallel liep aan de
vergaderingen van de gemeenteraad een zestal keren. Naast de bijeenkomsten van het dagelijks
bestuur, dat in een zelfde frequentie vergaderde waren de leden van de werkgroepen WMO, Jeugd
en Participatie ook aanwezig bij diverse andere gelegenheden. Deels waren dit besprekingen met
beleidsambtenaren om van gedachten te wisselen over de voortgang van zaken doe door het College
in gang waren gezet. Maar ook om bij te praten over nieuwe ontwikkelingen.
Bijzonder was uiteraard, dat er in het verslagjaar verkiezingen voor de gemeenteraad werden
gehouden, waardoor eerst na de vorming van het college er weer daadwerkelijk nieuwe voorstellen
werden geformuleerd voor besluitvorming in de Raad en natuurlijk ter advisering konden worden
voorgelegd aan de Adviesraad Sociaal Domein ( ASD) . De ASD heeft de politieke partijen in een brief
laten weten welke belangrijke aandachtspunten er vanuit de ASD terug gezien moeten worden in
programma’s van de diverse partijen.
Helaas bleek ook dit jaar dat het automatisme waarmee de ASD gevraagd zou worden om advies uit
te brengen niet te werken. Ondanks de goede samenwerking met de coördinerend ambtenaar die
voor de ASD actief is bleek het voor het college lastig om steeds weer aan een adviesvraag aan de
ASD te denken.
Naast kennismakingsgesprekken met de nieuwe wethouder Ton Braspenning vond er ook eind 2018
een bijeenkomst met het voltallige college plaats. In deze bijeenkomst is er naast kennismaking ook
gesproken over de dagelijkse gang van zaken en de positie en relatie ASD – College – Ambtenaren. Er
zijn een aantal afspraken gemaakt, zoals
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Onderwerpen die in de ASD aan de orde kwamen waren o.a. de Monitor Sociaal Domein, die in
ontwikkeling is en die zicht moet geven over de beleving en bevindingen van burgers inzake het
functioneren van de diverse deelgebieden van het Sociaal Domein. Later in het jaar is er in dit
verband nog een aparte bijeenkomst geweest in het gemeentekantoor om de voortgang van dit
project toe te lichten. Verwacht mag worden dat in 2019 de monitor actueel in werking zal gaan. De
ASD vindt het een goede zaak dat naast de gebruikelijke cliënttevredenheidsonderzoeken er ook in
breed verband gezocht wordt naar kengetallen en gegevens vanuit de bevolking. Voorts werden
adviezen gegeven of kennisgenomen van wijzigingen WMO wetgeving, Toegang Jeugdzorg, integraal
beleid mantelzorgwoningen ABG, verzamelregels participatiewetgeving en aanpalende wetten,
samenwerking GGZ en Werk en Inkomen, nieuwe activiteiten buurtsportcoaches en website Ons
Alphen Chaam.
Ten aanzien van het project “Effe Buurten “leek het er op dat de professionele ondersteuning op
basis van gemaakte afspraken bij de start van het project gehalveerd zou worden. De ASD heeft een
dringend ongevraagd advies ingestuurd, hetgeen er mede toe heeft geleid dat de personele
ondersteuning voor 2019 in tact blijft. Het project is dusdanig succesvol, dat het de ondersteuning
voorlopig nog goed kan gebruiken.
Een ander niet minder belangrijk onderwerp is de jeugdzorg en de toegang daartoe. Ook voor
Alphen-Chaam is deze sector een “zorgenkind” als gekeken wordt naar de kosten voor de gemeente
maar niet minder naar de inrichting van en toegang tot de hulpverlening. De werkgroep Jeugd van de
ASD is direct betrokken in het overleg met de beleidsambtenaar om verbeter mogelijkheden te
realiseren. Ook is er met een afvaardiging van de cliëntenraad jeugd een kennismakingsgesprek
geweest.
Participatie en Inkomen is eveneens op de agenda gebleven, omdat er een ontwikkeling is om wetten
die te maken hebben met uitkeringen voor mensen die niet of niet meer aan het arbeidsproces
kunnen deelnemen en werkgelegenheid regelgeving op elkaar af te stemmen. Maar en niet
onbelangrijk om binnen de visie van de gemeente een omslag te bewerkstelligen, waardoor er niet
meer bij elke aanvraag gereageerd wordt vanuit wat wel of niet kan volgens de richtlijnen , maar er
gekeken gaat worden wat er nodig is om de hulpvrager tegemoet te kunnen komen. Dus wat heeft
iemand nodig om toch weer aan het arbeidsproces deel te kunnen nemen. Een andere vorm van
benadering dus, die de ASD zeker toejuicht.
En verder….
De ASD werd helaas het afgelopen jaar geconfronteerd met diverse vacatures, waardoor er in de
continuïteit van het werk en het groeien naar een stevig adviesorgaan wat vertraging optrad.
Inmiddels zijn nagenoeg alle vacatures vervuld en kan gebouwd worden aan versteviging van de ASD.
De werkgroepen die een belangrijke voorbereidende functie hebben voor de totale adviesraad zijn

nu personeel gezien op sterkte. Het dagelijks bestuur heeft nog een vacature die opgevuld moet
worden. Door de inzet van een ambtelijk/ bestuurlijk secretaris in de persoon van Jorinda van der
Velden wordt het secretariaatswerk goed ondersteund.
Tot slot. De ASD is er en blijft er om het college te adviseren inzake haar beleid in het Sociaal Domein,
daar waar het zaken voor Alphen-Chaam betreft. De betrokkenheid van de leden van de ASD is groot
en blijkt ook uit de inzet die men naast het bijwonen van de reguliere vergaderingen toont bij
themabijeenkomsten van de gemeente, gesprekken met beleidsambtenaren, collega’s Adviesraden
in de regio en betrokkenheid bij projecten zoals Effe Buurten en Ons Alphen Chaam.
Aldus vastgesteld in de vergadering van 20 februari 2019.

