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VOORWOORD

Voor u ligt het eerste jaarverslag van de Adviesraad Sociaal Domein Elburg.
In dit jaarverslag leggen wij verantwoording af aan het College van B&W en de inwoners van
de gemeente Elburg over onze werkzaamheden in het afgelopen jaar 2019.
De Adviesraad Sociaal Domein Elburg geeft namens alle inwoners van Elburg gevraagd en
ongevraagd advies aan het College van B&W van de Gemeente Elburg. Deze adviezen
gaan over het ‘brede sociale domein’. Dit omvat alles op het gebied van leven, wonen,
werken en gezondheid in Elburg.
In dit jaarverslag kunt u onze activiteiten lezen en spreek ik de wens uit dat we met een ons
enthousiaste team vrijwilligers in 2020 dezelfde constructieve samenwerking met
ambtenaren en met het college van B&W mogen voorzetten.

Frida Hengeveld
Voorzitter Adviesraad Sociaal Domein Elburg
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1. INLEIDING
Voor de Adviesraad Sociaal Domein Elburg (ASDE) was 2019 een jaar waarin we met elkaar
gewerkt hebben aan een consistente en consequente advisering. Na 4 jaar is de ASDE een
echte partner voor de gemeente (College, ambtenaren en Raad) geworden die, onafhankelijk
en met een netwerk als achterban, verwoordt wat er leeft . Wij formuleren adviezen waarin
het belang van mensen, die gebruikmaken van de mogelijkheden die de gemeente biedt op
het vlak van Sociaal Domein, het uitgangspunt zijn.
Wij stellen ons kritisch en opbouwend op en merken dat we een positie hebben: er wordt
naar ons geluisterd en wij worden serieus genomen. Maar dat gaat niet vanzelf. Wij moeten
actief en betrokken keer op keer onze rol en positie innemen en daar hebben we
ondertussen voldoende ervaring in gekregen.
Belangrijke maatschappelijke thema’s hebben wij van een advies voorzien. Veel inzet is
gepleegd op het nieuwe Beleidsplan Sociaal Domein 2019-2023 omdat dit de basis is voor
ons werk en de relatie met de gemeente. We hebben geparticipeerd in
inwonerbijeenkomsten die de gemeente georganiseerd heeft. Uiteindelijk ligt er een plan
waarin “inclusief”, “ integraal” en “werken vanuit de bedoeling” belangrijke principes zijn. Wij
hopen dat vanuit de gemeente en haar partners in het Sociaal Domein, de uitdaging om op
die manier te werken, opgepakt wordt en zullen vanuit onze rol hieraan positief kritisch bij
blijven dragen.
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2. WERKWIJZE


Uitgangspunten en taken

De Adviesraad opereert onafhankelijk en wil een verbindende rol vervullen tussen de
inwoners en het College van B&W. Met haar adviezen wil de Adviesraad ertoe bijdragen dat
er niemand in Elburg tussen de wal en het schip raakt. Alle inwoners zouden mee moeten
kunnen doen. De uitdaging is, om het College te helpen om in Elburg het sociale domein zo
te organiseren dat iedereen een goede plek heeft en dat regels en voorzieningen zo worden
ingericht dat we er allemaal gebruik van kunnen maken. Veel sociale zaken hangen met
elkaar samen, denk bijvoorbeeld aan eenzaamheid, armoede en een chronische ziekte. De
Adviesraad gaat daarom uit van een integrale benadering als zij adviseert, waarbij altijd
gekeken wordt naar de verschillende sociale aspecten die een rol spelen. De Adviesraad
heeft een breed takenpakket.
Leden van de Adviesraad dragen op vrijwillige basis bij aan de samenleving. Zij hebben een
netwerk in het sociale domein en kunnen binnen hun netwerk contacten leggen. Op deze
wijze functioneren ze als bruggenbouwers tussen de inwoners en de gemeente.
Leden signaleren wat er leeft bij de inwoners van de gemeente met betrekking tot sociale
aangelegenheden, geven deze signalen door aan de gemeente en vertalen ze eventueel in
adviezen.
Leden van de Adviesraad onderhouden contacten met regionale partners om, indien
gewenst, gezamenlijk adviezen uit te brengen. De Adviesraad Sociaal Domein brengt
gevraagd en ongevraagd adviezen uit aan het college van B&W over voorgestelde plannen
en veranderingen in het Sociaal Domein. Deze zijn openbaar en worden gepubliceerd op de
website.


Samenstelling

De samenstelling van de ASDE in 2019 zag er als volgt uit:

naam
Frida Hengeveld
Hanneke Meester
Adeline Stel
Carina van der Weide
Joop Rikkers
Marjan Holtrust
Jan van den Berg
Bert van Apeldoorn
Dyantha Askamp
Reneé Siderius
Ilonka Rietveld

cluster

functie
voorzitter
secretaris
vicevoorzitter

WMO
WMO
WMO
WMO
Participatie penningmeester
Participatie
Jeugd
Jeugd
Jeugd
communicatie
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Per 31 december 2019 hebben Marjan Holtrust en Renée Siderius besloten zich niet voor
een tweede termijn beschikbaar te stellen. Dyantha Askamp heeft besloten haar eerste
termijn niet te volbrengen en de functie na 2 jaar neer te leggen. Alle drie hebben ze afscheid
genomen van de Adviesraad. Met dank voor hun inzet! Inmiddels is de werving voor nieuwe
leden gestart.
De Adviesraad behartigt de belangen van alle inwoners: jong en oud. Sinds een aantal jaren
is de gemeente zelf verantwoordelijk voor het uitvoeren van een drietal (sociale) wetten: de
Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), de Jeugdwet en de Participatiewet. De
Adviesraad Sociaal Domein Elburg bestaat uit drie clusters die direct gerelateerd zijn aan
deze wetten.
Het cluster Welzijn en Zorg /WMO focust zich op alle inwoners die advies of ondersteuning
nodig hebben op verschillende levensgebieden. Hierbij worden ook de mantelzorgers niet
vergeten.
Het cluster Participatie kijkt –zoals de naam al aangeeft- naar de mogelijkheden om
iedereen mee te laten doen op het gebied van (arbeids)participatie.
Het cluster Jeugd behartigt de belangen van de jongeren en hun ouders/verzorgers in onze
gemeente. Dit omvat zowel preventie en laagdrempelige jeugdhulp als ook de complexere
zorg.



Vergaderingen

De ASDE vergadert op woensdagavond van 19.30 – 21.30 uur in het gemeentehuis in
Elburg. De vergaderingen zijn openbaar, iedereen is van harte welkom. De agenda’s en
verslagen worden gepubliceerd op de website.
Vergaderdata afgelopen jaar:
6 februari 2019
20 maart 2019
24 april 2019
5 juni 2019
4 september 2019
9 oktober 2019
30 oktober 2019
11 december 2019


Overleg en afstemming







Voorzitter en secretaris met dhr. G. Gerritsen en mevr. H. Oostendorp
Voorzitter en ASDE lid met wethouder W. Krooneman
De clusters hebben regulier overleg met de betreffende ambtenaren
Woonvisie/doelgroepenbeleid: Y. De Vries en extern adviseur gemeente
Voorzittersoverleg Adviesraden Noord Veluwe
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Gasten /presentaties/ scholing

6 februari 2019

Hans Stalknecht en Liesbeth de Weerd ( Doe’th en stichting Wiel):
Sociaal Trefpunt

20 maart 2019

Brigitte Hemming, werkgroep Taalvaardig m.b.t. laaggeletterdheid

24 april 2019

Burgemeester Jan Nathan Rozendaal, Marjanneke Wieringa:
Burgerparticipatie Elburg
Yvonne de Vries, Maaike van Beek: Evaluatie beleidsplan 2019 en
input beleidsplan Sociaal Domein 2020–2023

25 september 2019

ASDE scholingsbijeenkomst onder leiding van Hans Stalknecht,
directeur Stichting Wiel.
Het thema van de bijeenkomst was “de inclusieve samenleving” en de
rol van de Adviesraad ten aanzien hiervan in het sociaal domein.

9 oktober 2019

Wethouder Willem Krooneman, Yvonne de Vries: visitatiecommissie
VNG en concept beleidsplan Sociaal Domein 2020
Marjanneke Wieringa: ‘dashboard’ jeugdzorg m.b.t. financiering
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3. CLUSTERS

WMO

Het cluster WMO heeft een aantal regionale bijeenkomsten bijgewoond onder meer over
Beschermd wonen en Maatschappelijke Opvang en binnen de gemeente bijeenkomsten
bijgewoond zoals eenzaamheid, dementievriendelijk Elburg. Ook is vanuit het cluster
deelgenomen aan het landelijk congres over onafhankelijke cliëntondersteuning. Het cluster
heeft in alle gesprekken en bijeenkomsten aandacht voor onafhankelijke
cliëntondersteuning, toegankelijke informatievoorzieningen en integrale benadering van
vragen van burgers. Ze is betrokken geweest bij de ontwikkeling en blij met de start van het
Sociaal trefpunt.
Ze onderhoudt contacten met de betreffende ambtenaren, het diaconaal platform,
mantelzorgorganisaties, PCOB en 85plusbezoeken en Stichting Gehandicapten Beraad
Elburg.

Participatie
Cluster Participatie heeft naast het gebruikelijke periodieke informele overleg met de
betrokken gemeentelijke beleidsambtenaren, deelgenomen aan een drietal regionale
bijeenkomsten: op het gebied van werk en inkomen, Mobility Monitoring en de
Omgevingswet. Verder zijn de gemeentelijke bijeenkomsten van de raadscommissie
Maatschappelijke Ondersteuning bezocht en bij enkele ingesproken om het standpunt van
de Advies Commissie toe te lichten.

Dit jaar is definitief een einde gekomen aan de bijeenkomsten van het cluster met een
vertegenwoordiging van uitkeringsgerechtigden, die een achterban vormden van het cluster.
De bijeenkomsten zijn gestopt omdat er zeer geringe deelname en interesse bestond bij de
doelgroep en het uitblijven van concrete resultaten.

Jeugd
Vanuit cluster Jeugd hebben we in 2019 naast het bijwonen van bewoners-/ commissiebijeenkomsten onze input geleverd t.a.v. de Nota Preventief Jeugdbeleid 2019–2023.
Tevens meegestemd in de keuze van de nieuwe jeugdburgemeester en de toewijzing van
het jeugdlintje. Ook zijn de contacten met het CJG/ Wiel en de jongerencentra versterkt.
Het cluster Jeugd heeft viermaal een informeel overleg gehad met de jeugdambtenaren van
de gemeente Elburg.
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4. ADVIEZEN
Beleidsplan Sociaal Beleid 2020-2023;
Woonvisie Elburg/Doelgroepenbeleid: in een brief aan College advies geformuleerd. In
gesprek met ambtenaar gepleit voor heldere visie. ASDE wil graag betrokken worden ook al
ligt de verantwoordelijkheid bij een andere wethouder.
Ongevraagd Advies 29 december 2018: kind – en volwassenen pakket
(Ingesproken 13 maart 2019): eigen bestedingsruimte volwassenen pakket.
Nota Preventief Jeugdbeleid. Besproken in het cluster. Er is geen formeel advies gevraagd.
In voorbereiding:

Inkoopbeleid WMO 2021

In voorbereiding:

Beleidsnotitie Beschermd wonen

BRIEVEN, MAIL
Brieven:
 7 juni 2019: Huisvesting Berkenweg van arbeidsmigranten en personen met verward
gedrag. Hier is aandacht gevraagd voor zorgvuldige communicatie m.n. in het belang
van de kwetsbare doelgroep.
 9 mei 2019 : Aandacht en zorgen voorgenomen bezuinigingen Jeugdhulp/ Sociaal
Domein en gebruik reserves Sociaal Domein
 6 december 2019: Suggestie voor reguliere kwartaalrapportage door gemeente met
betrekking tot voortgang Beleidsplan Sociaal beleid.
 12 december 2019: Voordracht nieuwe leden ASDE
Mail:
Toewijzing woningen Feithenhof: vragen met betrekking tot criteria toewijzing
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5. COMMUNICATIE

Begin 2019 is het logo van de Adviesraad uitgerold en is de eigen website van de
Adviesraad ‘live’ gegaan (www.adviesraadsociaaldomeinelburg.nl) voorafgaand aan een
raadsvergadering. Daarnaast is het mailadres info@adviesraadsociaaldomeinelburg.nl in
gebruik genomen. Ter gelegenheid hiervan zijn persberichten verstuurd.
Verder hebben we, waar mogelijk, het belang van ‘communicatie’ benadrukt richting het
College van B&W. Een heldere, tijdige en zorgvuldige communicatie draagt bij aan draagvlak
onder inwoners. De gemeente Elburg kan en moet op dit gebied zeker nog stappen maken.
De suggestie is gedaan om dit onder meer te doen in de vorm van een kwartaalrapportage.
Ons inziens sluit zo’n rapportage aan bij de vermelde visie in het beleidsplan sociaal domein,
onder andere wat betreft verantwoording afleggen en optimalisatie van de communicatie. Het
medium kan zowel voor de interne als externe communicatie worden ingezet en zowel
digitaal als in print versie.
6. ASDE IN CIJFERS

7. VOORTUITBLIK 2020
Met een aantal nieuwe leden en het in werking treden van een tweede termijn kenmerkt
2020 zich door continuïteit. We gaan, op basis van het nieuwe Beleidsplan sociaal domein,
onze uitgangspunten opnieuw bekijken en aanvullen. In 202 zullen een paar belangrijke
items aan de orde komen. De ASDE zal het voornemen van de gemeente om “vanuit de
bedoeling” te werken steeds toetsen aan de voorstellen omdat daardoor naar het idee van
de ASDE de gemeente een flinke stap kan maken in een andere opstelling naar en voor de
burgers: maatwerk binnen heldere kaders met duidelijkheid over de rol die de gemeente
speelt in het Sociale Domein.
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