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Inleiding.

Het afgelopen jaar was het eerste jaar dat de Adviesraad Sociaal Domein Westerveld ( ASDW)

geheel zelfstandig functioneerde. Qua advisering was dit vanaf het begin al het geval, maar

nu ook als een zelfstandige organisatie: een stichting. De financiële afwikkeling van de

gemeente  duurde erg lang: de ambtelijke molens draaiden in deze kwestie erg traag. Maar

we kunnen allerlei financiële zaken nu zelf afhandelen en dit gaat  voorspoediger dan

voorheen.

Ook 2021 was een Coronajaar. Digitaal vergaderen werkt minder goed dan fysiek, maar ons

overleg was er volop, zowel intern als extern. We hebben  ons dan ook met vele

onderwerpen binnen het sociaal domein kunnen bezig houden en erover  kunnen adviseren.

( zie paragraaf 1).  In paragraaf 2 wordt ingegaan op de ontwikkeling van de ASDW en in

paragraaf 3 wordt aandacht besteed aan onze samenwerking met de gemeente. Onze

externe contacten worden beschreven in paragraaf 4.

Paragraaf 1. De Thema’s.

De ASDW mocht zich ook in 2021 met een scala aan onderwerpen bezig houden. Bij enkele

thema’s werden wij al in een vroeg stadium betrokken door de gemeente. Over verschillende

onderwerpen hebben we een advies uitgebracht: gevraagd en ongevraagd

Over de volgende onderwerpen binnen het sociaal domein heeft de ASDW overleg gehad

met de gemeente:

- Praktijkondersteuning jeugd

- OCO-koploper

- Werkgelegenheid

- Huishoudelijke hulp

- Kleine wooneenheden

- Hof van Havelte/Knarrenhof

- Beschermd wonen

- Toegankelijkheid sociaal domein

- Begroting 2022
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Over de volgende thema’s heeft de ASDW een advies uitgebracht:

- Leerlingenvervoer

- Bloedpriklocatie in Diever

- Schuldhulpverlening/minimabeleid

- Wet inburgering

- Pre-mantelzorgwoningen

- Toegankelijkheid sociaal domein.

Deze adviezen zijn in te zien op onze website: www.asd-westerveld.nl

Paragraaf 2. ASDW-zaken.

De ASDW kent momenteel 8 leden; in 2021 is 1 lid vertrokken en konden we 2 leden

verwelkomen. Dit aantal is prettig voor de goede samenwerking, maar gezien de vele

facetten van het sociaal domein van sociaal domein is 8 leden wel beperkt. Onze werkwijze is

helder, evenals de structuur en de taakverdeling.  In 2021 heeft Corine Vogelaar helaas onze

raad verlaten, maar we konden  gelukkig twee nieuwe leden benoemen: Cock van

Wijngaarden en Chris Hoitzing. Koos Nomden is voor een tweede periode benoemd. Zie voor

de ledenlijst onze website.

Zoals al verwoord in de inleiding is onze raad een stichting geworden en heeft de verkregen

subsidie van de gemeente nu in eigen beheer. Daarbij past ook dat een heuse kascommissie,

die de kas heeft gecontroleerd en deze commissie heeft de penningmeester decharge

verleend. Zie voor de jaarrekening 2021 de bijlage.

De ASDW vergadert minimaal 1x per maand als gehele raad en soms wordt er in kleinere

groepen op basis van inhoudelijke items overlegd.

Binnen onze raad is afgesproken dat we in 2022 het nieuwe college en de nieuwe

gemeenteraad een notitie zullen verstrekken over de thema’s van het sociaal domein die

volgens ons  de nodige aandacht vragen.

Onze genoemde website en onze Facebook-pagina hebben in 2021 weer de nodige aandacht

gevraagd en worden nog verder  ontwikkeld.
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Paragraaf 3. Samenwerking met de gemeente.

De voorzitter en de secretaris hebben maandelijks overleg met twee coördinatoren van de

gemeente. In dit overleg komen alle voor de ASDW interessante onderwerpen van het

sociaal domein aan de orde. Vooral geldt dit voor die thema’s waarover de ASDW een advies

wil gaan uitbrengen. Dit overleg voldoet goed. Wel is aangegeven dat het wenselijk is dat een

ambtenaar van het sociaal domein bij de maandelijkse ASDW-vergaderingen aanwezig is.

Bij bepaalde onderwerpen wordt onze raad al in vroeg stadium bij een onderwerp betrokken

(bv de nieuwe wet Inburgering), maar soms geeft de raad een ongevraagd en onverwacht

advies aan het college en in een enkel geval in afschrift aan de gemeenteraad(bv de

toegankelijkheid sociaal domein). Beide partijen handelen op basis van een

samenwerkingsovereenkomst en het lukt elke partij zich bijna steeds hieraan te houden.

Met de wethouders is er twee keer overleg geweest. Ook tijdens dit overleg staan actuele

onderwerpen van het sociaal domein op de agenda, zoals de jeugdhulp en toegankelijkheid

sociaal domein. Moeizamer verloopt het om in een vroeg stadium betrokken te worden bij

de begroting van het sociaal domein. Voor 2022 konden hierover gelukkig afspraken worden

gemaakt en zal dit punt geagendeerd worden voor het overleg in het voorjaar.

Met de klankbordgroep hebben we twee keer overlegd. Met name de laatste keer was zeer

positief en is o.a. gesproken over de toegankelijkheid sociaal domein, kleinere woonheden

voor starters en ouderen en de begroting. Dit laatste onderwerp staat weer in het voorjaar

op de agenda.

Vooral over de toegankelijkheid van het sociaal domein is er veelvuldig overleg geweest met

de gemeente. Uit verschillende notities en door verschillende signalen werd ons duidelijk dat

er de nodige aandacht voor dit onderwerp moest zijn. Daarom heeft de ASDW  gemeend

hierover een ongevraagd advies uit te brengen en in afschrift aan de gemeenteraad. Begin

2022 heeft een eerste gesprek met de nieuwe gemeentesecretaris plaats gevonden, wat ons

betreft een heel positief gesprek en we zijn als adviesraadraad behoorlijk gerust gesteld wat

betreft de aandacht en de plannen die deze toegankelijk van het sociaal domein en het
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functioneren van het KCC  momenteel krijgt. Uiteraard blijven we dit thema aandachtig

volgen.

Paragraaf 4. Externe contacten.

Met de ombudsvrouw van de gemeente hebben we verschillende keren overleg gevoerd en

m.n. over de pre mantelzorgwoningen en de toegankelijkheid sociaal domein. Dit

constructieve overleg heeft er toe geleid dat de adviezen van ons over deze onderwerpen

werden gesteund door de ombudsvrouw.

De ASDW wil structureel in contact treden met de inwoners van de gemeente en tracht dit te

doen door onze intermediairen.  Door Corona was dit fysiek overleg moeizaam, maar we

hopen dat nu weer op te pakken. Aangezien er een behoorlijke overlap is met die van de

WMW is met deze organisatie veel contact. Hetzelfde geldt voor de wijkagent waarmee ook

structureel contact wordt gelegd.

De landelijke Koepel van adviesraden organiseert elkaar jaar bijeenkomsten  of webinars

over uiteenlopende onderwerpen en houdt tevens verschillende cursussen. Het afgelopen

jaar hebben we drie ervan gevolgd: over de jeugdhulp en de nieuwe wet inburgering en

enkele leden volgen de cursus voor startende leden van een adviesraad. Daarnaast is de

Koepel onze vraagbaak voor verschillende items betreffende het sociaal domein.
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