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JAARVERSLAG 2020 
Inleiding. 

“Gelukkig zitten we hier niet Amsterdam- Nieuw West -6 hoog en wat hebben we hier een 
ruimte!” Dit soort opmerkingen werden veelvuldig verzucht in dit Corona-tijdperk. Aan de 
andere kant is het virus bepaald niet aan onze gemeente voorbij gegaan. De impact ervan 
was net als elders in Nederland. Gelukkig kon ook onze gemeente middelen inzetten om het 
leed te verzachten. Voor ons adviesraad waren de gevolgen merkbaar: niet meer fysiek 
vergaderen, maar Zoomen; trage gemeentelijke procedures; minder echt contact, e.d. 

Ondanks bovenstaande zien wij wat onze activiteiten en ontwikkeling betreft  met 
tevredenheid terug op 2020. Inhoudelijk konden we ons bezig houden met een scala aan 
onderwerpen (zie paragraaf 1). In het vorige jaarverslag verwoordden we het doel om met 
zoveel mogelijk inwoners(groepen) contact te leggen en te onderhouden. Ondanks Corona 
zijn we hier redelijk in geslaagd. (zie paragraaf 4). Hoe onze eigen ontwikkeling was en hoe 
het contact met de gemeente verliep, is verwoord in resp. paragraaf 2 en 3. In paragraaf 5 
geven we aan waar we ons op willen focussen in 2021/2022 en tenslotte leggen we in de 
laatste paragraaf verantwoording af van de ons ter beschikking gestelde overheidsmiddelen. 

 

Paragraaf 1. Thema’s en adviezen. 

Veel aandacht vroeg dit jaar de nieuwe Verordening WMO/Jeugd. Vanaf het begin heeft 
onze raad meegewerkt aan het realiseren van een geintegreerde verordening, die duidelijk 
en goed leesbaar was. Door deze nieuwe verordening bleek dat de oude Regeling Adviesraad 
vervangen moest worden door een nieuwe Verordening Adviesraad en aldus geschiedde, in 
goed gezamenlijk overleg van gemeente en adviesraad.  

Naast deze verordeningen hebben we ons o.a. bezig gehouden met de volgende 
onderwerpen: 

- Beschermd wonen 
- Armoede en schuldhulpverlening 
- OCO 
- Ombuigingen sociaal domein. 
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Over deze topics hebben we het college geadviseerd: 

- Met voorrang hulp inzetten 
- Bereikbaarheid OCO 
- Toegankelijkheid sociaal domein 
- Praktijkondersteuning Jeugd 
- Eigen bijdrage WMO’ 

 

Paragraaf 2. ASDW-zaken 

Ook in 2020 vonden er enkele mutaties plaats binnen de raad. Helaas moesten  twee leden 
om persoonlijke reden afscheid nemen. Gelukkig zagen we kans onze raad te versterken met 
twee jongere leden die beiden werkzaam zijn in het sociaal domein. ( zie de ledenlijst in de 
bijlage) 

Op basis van een communicatieplan – dat door een lid van de raad was opgesteld – werken 
we zowel aan de interne als de externe communicatie. Daartoe werd onze website flink 
onder handen genomen en is er een Facebookpagina aangemaakt. Om meer in contact te 
kunnen komen met de inwoners hebben we een lijst van intermediairen opgesteld. Elke 
intermediair vertegenwoordigt een groep inwoners en ieder lid van de adviesraad 
onderhoud contact met enkele intermediairen. Op diverse wijze vernemen we wat er speelt 
onder de inwoners. 

Al in 2019 hebben we aangegeven dat we de adviesraad graag wilden omvormen tot een 
stichting. Door deze zelfstandige identiteit kunnen we  zelfstandig opereren en veel 
praktischer bepaalde zaken afwikkelen. Hoewel de gemeente dit streven steunde, heeft de 
uiteindelijke uitwerking heel lang geduurd. Eerst in maart 2021 zag de gemeente kans de 
laatste stap te zetten. 

 

Paragraaf 3. Gemeente 

Zoals reeds in paragraaf 1. verwoord, is er een nieuwe Verordening Adviesraad sociaal 
domein opgesteld en aangenomen door de gemeenteraad. We zijn blij met deze nieuwe 
verordening omdat deze duidelijk maakt aan welke spelregels zowel het college en als de 
adviesraad zich moeten houden.  
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Om vast te leggen met welke intentie en op basis van welke waarden wij – het college en de 
adviesraad – willen samenwerken is er een Samenwerkingsovereenkomst opgesteld. Ook 
hierover zijn we verheugd, al leert de dagelijkse praktijk wel dat goed samenwerken niet 
vanzelf gaat.  

Tijdens de besprekingen over de ombuigingen van het sociaal beleid bleek ons dat we vooral 
alert moeten zijn op de procedures en termijnen en gelukkig hebben we hierover goede 
afspraken kunnen maken met de gemeente.  

Naast bovengenoemde thema’s hebben  we de volgende items bespreekbaar gemaakt: 

- Klachten over  sociaal domein van de gemeente  
- Bereikbaarheid sociaal domein 
- Achterstanden en wachtlijsten sociaal domein van de gemeente 
- Toegankelijkheid website gemeente. 

 

Paragraaf 4. Externe contacten 

Zoals reeds aangegeven in paragraaf 2 streven we ernaar om steeds meer in contact te 
komen met de inwoners d.m.v. de intermediairen. Deels zijn we hierin geslaagd en kunnen 
we noemen: 

- Welzijn Mensen Werk 
- Noabuur Vledder 
- Kledingbank 
- Rehab 
- Zorgondersteuner vo 
- Dorpsnetwerk 

Door Corona is het contact met het clientenplatform minder dan gewenst, al hoewel er wel 
individueel contact is. 

Met de ombudsvrouw van Westerveld hebben we minimaal 1x per jaar overleg; niet alleen 
plezierig maar ook zeer zinvol. 

In de regio benaderen we indien nodig de adviesraden van verschillende gemeenten en 
uiteraard kunnen we terugvallen op de landelijke Koepel van adviesraden. 
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Paragraaf 5. Plannen voor 2021/2022 

Het overleg over verschillende onderwerpen zal gecontinueerd worden, zoals: 

- Onafhankelijke Clientondersteuner 
- Nieuwe inburgeringswet 
- Praktijkondersteuning jeugd 
- Klant tevredenheidsonderzoek 
- Gemeentelijke begroting sociaal domein 
- Armoede/schuldhulpverlening 
- Onze website  
- Onze intermediairen 
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Paragraaf 6. Rekening 2020 en begroting 2021 

 

 

 Rekening 2020 en begroting 2021 

  

 Inkomen begroot uitgaven  begroting 

  2020 2020 2021 

Gemeente Westerveld 9000,- 

Vergoeding leden  6240,- 5220,- 5700,- 

Reiskosten   200,- --  200,- 

Representatie/onkosten   500,- 266,25  500,- 

Cursus/opleiding   300,-  --  500,- 

Drukwerk/website   500,-  453,75  250,- 

Contr Koepel Adviesraden   500,-  500,-  500,- 

Vergaderkosten   760,-  416,60  650,- 

Overige kosten   --   69,90  700,- 

Kosten Stichting (Notaris/KvK) -- 1935,43 -- 

 

Retour Algemene middelen    138,07 

Totaal 9000,-  9000,- 9000,- 
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 Bijlage: Ledenlijst ADSW 
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