
Wij komen op voor de gemeenschappelijke belangen van alle inwoners van Elburg. 
Onze missie is een bijdrage leveren aan het versterken van een leefbare, 
inclusieve samenleving waarbij het welzijn van de inwoner centraal staat.

Wat doet de adviesraad?

Actief contacten onderhouden met mede-inwoners en maatschappelijke organisaties en het 
verzamelen van ervaringen, bevindingen en suggesties. Op basis daarvan geven wij gevraagd 
en ongevraagd advies aan het College van B&W over het beleid binnen het Sociaal Domein; 
alles op het gebied van wonen, werken, onderwijs en gezondheid.

Samenwerkingen

Diaconaal Platform kerken, Sociaal en Financieel Trefpunt, Voedselbank, Speelgoedbank, 
St. Wiel, St. MEE, Centrum voor Jeugd en Gezin, Gehandicaptenberaad Elburg.

Missie

JAARVERSLAG 2022

Eigen werkwijze 
versterken, 
waarbij relaties 
met inwoners en 
integrale 
benadering van 
vraagstukken 
centraal staan.

Afstemming met de gemeente 
versterken. Monitoring van de 
uitgebrachte adviezen en 
uitvoeringsagenda.

Volgen van en meedenken met het 
gemeentelijk sociaal beleid c.q. 
gemeentelijke ontwikkelingsagenda 
vanuit inwonersperspectief en 
verbinden met de thema’s van de 
Adviesraad.
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Adviesraad Sociaal Domein Gemeente Elburg

 Gerealiseerde doelstellingen Zichtbaarheid van de 
Adviesraad vergroten. 

Meedenken met beleidsambtenaren aan 
de voorkant van het beleidsproces. 

Werken aan meer 
verbinding met 
ambtelijke organisatie. 

Versterken relaties 
met inwoners en 
partners binnen de 
Gemeente.

Adviesaanvragen integraal benaderen, 
omdat problemen veelal samenhangen,                                    
b.v. werkloosheid en armoede.

20
22

Advies

Advies gegeven
• Wijziging verordening Jeugdhulp
• Leerlingenvervoer
• Inclusie 

• Subsidiebeleid 
• Beleidsplan Schuldhulpverlening
• Afstemming verordeningen

Ongevraagd 
advies is gegeven 
• Kind- en 

volwassenpakket 

Regionale (Noordwest Veluwe) Adviesaanvragen 2022
• Deelname aan project Opvoeden in Kansrijke omgeving (OKO)
• Basismobiliteit
• Afstemming verordeningen



�  info@adviesraadsociaaldomeinelburg.nl         �  www.adviesraadsociaaldomeinelburg.nl         �   www.koepeladviesraden.nl

Overleggen (Informatie)
bijeenkomsten

Ouderenmishandeling

Interactieve werksessie 
‘samen voor de Jeugd’ 
binnen de gemeente Elburg  

Installatie Jeugdburgemeester     

Herijking subsidiebeleid

Jaarlijkse bijeenkomst 
maatschappelijke opvang 
en beschermd wonen

Lancering digitaal 
platform ‘Elburg 
voor elkaar’

Evaluatie beleidsplan sociaaldomein

Studie
activiteiten

Workshop koepel wet 
en regelgeving jeugd   

Lezing armoedebeleid gemeente Elburg  Stichting Wiel

Werk
bezoeken

Tactus Verslavingszorg

Sociaal en 
Financieel Trefpunt

Speelgoedbank

4x afstemmingsoverleg 
door voorzitter en 
vicevoorzitter met de 
Wethouder portefeuille 
sociaal domein

4x afstemmingsoverleg door 
voorzitter en secretaris met 
contactambtenaar Sociaal Domein.
Gemiddeld 4 tot 5x per jaar 
afstemmingsoverleg door leden van 
onze themagroepen (clusters) met 
betreffende beleidsambtenaren

1x een werksessie met alle beleidsambtenaren en 
betreffende wethouder. Doel: uitwisseling van 
perspectieven op de ontwikkelingen binnen het 
sociale domein in de gemeente en evaluatie, 
afstemming en verbetering van de samenwerking

3x regio overleg met de verschillende 
adviesraden van de Noordwest Veluwe

10x plenair vergaderd (openbaar)

Training leren adviseren 
door de koepel

• burgerparticipatie
• kansenongelijkheid
• laaggeletterheid
• LHBTIQ+

• inburgering 
 statushouders
• opvang Oekraïners 

• armoedebeleid 

• gezonde leefstijl
• jeugdhulp
• verslavings-
 problematiek

• eenzaamheid
• ouderenmishandeling

• onafhankelijke 
 cliëntondersteuning
• (jonge)mantelzorg 
• inzet ervarings-
 deskundigheid

THEMA’S
• met inwoners en 
 samenwerkings-
 partners
• domein overstijgend
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