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1. Introductie - het jaar 2021 in vogelvlucht 

Voor u ligt het jaarverslag 2021 van de Adviesraad Sociaal Domein (ASD) van de gemeente Utrechtse 

Heuvelrug. De Adviesraad Sociaal Domein adviseert gevraagd en ongevraagd aan het College van 

Burgemeester en Wethouders van de gemeente over ontwikkeling en uitvoering van sociaal beleid van de 

gemeente. Het jaarverslag geeft een overzicht van de uitgebrachte adviezen en de ontwikkelingen binnen de 

raad gedurende het jaar 2021. Rode draad in het werk van de ASD is de intensivering van de gemeentelijke 

taken op het terrein van het sociaal beleid van de gemeente. Veel inhoudelijke aandacht ging dan ook naar de 

jeugdhulp, maar ook is veel aandacht gegaan naar de rapportage over de uitvoering van beleid op 

gemeentelijk niveau. 

Een productief jaar 2021 ligt achter ons. Voor dit jaarverslag proberen we de balans te vinden tussen 

compleetheid en leesbaarheid. Het gaat om zowel inhoudelijke als organisatorische en financiële aspecten 

van het werk van de Adviesraad Sociaal Domein van de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Het jaarverslag sluit 

af met een doorkijkje naar het volgend jaar. Het is onze manier van verantwoording afleggen aan de burgers 

van de gemeente. 

Op inhoud ging het veel in 2021 over de Wmo en de jeugdwet. Het “traject” met betrekking tot regionaal 

vervoer is nog niet afgerond, maar kwam wel een paar stappen verder. Veel aandacht is ook besteed aan het 

formuleren van indicatoren in het sociaal domein. Hoe meet je of het goed gaat? Hoe verbind je conclusies 

aan een berg van cijfermateriaal? 

De contouren van de jeugdzorg werden besproken in de Norm van Opdrachtgeverschap Jeugd en neergelegd 

in een indringend advies. Het is een onderwerp dat regelmatig de krantenkoppen haalt en aandacht nodig 

heeft.  

Een advies over de toekomstvisie was  het kortste ooit: voeg een kernpunt voor onze toekomst toe aan de 3 

voorgestelde kernpunten namelijk: “In onze gemeente is inclusie de norm.” Inclusie is een belangrijk begrip; 

het is het tegengestelde van uitsluiting. Inclusie richt zich op het voorkómen van discriminatie en is een 

belangrijk uitgangspunt om aan te werken, ook in een abstract stuk als de toekomstvisie. 

De Adviesraad Sociaal Domein van de gemeente Utrechtse Heuvelrug adviseert gevraagd en ongevraagd aan 

het College van Burgemeester en Wethouders op het terrein van sociaal beleid in de gemeente. Soms spreken 

we in bij gemeenteraadsvergaderingen, maar vaak blijft het een papieren exercitie. Enkele keren per jaar 

hebben we een gesprek met de wethouder sociaal beleid of met de wethouder jeugd. Soms overtuigt de ene 

partij de andere, soms zijn we het erover eens dat we het niet met elkaar eens worden. De gesprekken worden 

altijd in goede harmonie gevoerd. 

  

http://www.heuvelrug.nl/adviesraad-sociaal-domein
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2. Adviezen 

Hieronder vindt u een opsomming van de adviezen die de Adviesraad Sociaal Domein in 2021 uitbracht. Voor 

de helderheid is telkens een samenvatting van het advies en van de context opgenomen. Voor de volledige 

teksten van de adviezen verwijzen we naar de website https://www.heuvelrug.nl/adviesraad-sociaal-

domein/.  

 
2.1 Samen leven, samen doen; herijking van het sociaal domein 

 

Bij dit advies over de herijking van het sociaal domein had de ASD in 2020 advies uitgebracht. Later bleek dat 

de gemeenteraad al besluitvormend over de nota had besloten voordat de ASD zijn commentaar had kunnen 

leveren. Het betreft een zeer brede beleidsnota die voor de komende jaren vergezichten uiteenzet. De criteria 

om voortgang te meten zijn echter vaag en bleven beperkt tot goede intenties. Met deze achtergrond is de 

ASD begin 2021 het gesprek met de wethouder aangegaan. 

De kritiek van de ASD ging verder dan alleen de vorm van de nota, de beschrijving van toekomstig beleid of 

keuzes in uitvoeringskwesties. De nota vermeldde slechts bij uitzondering enig concreet voornemen om het 

beleid in acties om te zetten. De ASD constateerde ook dat in het geheel niet gerefereerd wordt aan 

ervaringen en input van de inwoners die gebruik maken van de voorzieningen. Deze nota riep bij de leden van 

de ASD dan ook de vraag op wat de gemeente beoogde om de ASD om advies te vragen. Er waren 

ternauwernood aspecten te vinden die om een beoordeling vroegen. Vanwege bovenstaande voegde de ASD 

een algemeen advies toe. Wij adviseerden de gemeente om deze nota op afzienbare termijn (maximaal binnen 

zes maanden) te laten volgen door zeer concreet uitgewerkte plannen op basis van dit beleidsdocument. 

In januari 2021 werd het advies met de wethouder besproken en werd afgesproken dat de procedures beter 

in acht genomen zullen worden. Ook werden de oogmerken van beleidsmatige documenten in het algemeen 

doorgesproken. Inhoudelijk kon de wethouder geen aanpassingen van de nota overwegen omdat de 

besluitvorming in de gemeenteraad al had plaats gehad. Wel zal de wethouder de overwegingen van de ASD 

over de concreetheid van beleidsdocumenten in de toekomst nadrukkelijk meenemen. 

 

2.2 Vertrouwenspersoon 
 

De Adviesraad Sociaal Domein heeft ongevraagd een advies uitgebracht over de opvolging van de vertrokken 

ombudspersoon/vertrouwenspersoon. Het advies hield in dat de ASD pleit voor opnieuw het werven en 

aanstellen van een vertrouwenspersoon. De wethouder was dat ook van plan, maar wil de condities 

heroverwegen. Inmiddels is ad interim een nieuwe vertrouwenspersoon actief in de gemeente. De ASD 

onderhoudt contact met haar. 

 

 

https://www.heuvelrug.nl/adviesraad-sociaal-domein/
https://www.heuvelrug.nl/adviesraad-sociaal-domein/
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2.3 Indicatorenset Sociaal Domein 
 

In 2021 werd in de gemeenteraad en de Adviesraad Sociaal Domein (ASD) een debat gevoerd over indicatoren 

die kunnen bijdragen aan een betere sturing van het sociaal beleid van de gemeente. Dit debat kwam tot 

stand in samenspraak van de ASD, de gemeenteraad en de Rekenkamercommissie, in het verlengde van het 

debat over de herijking van het sociaal beleid. 

De ASD is hiervoor in contact getreden met de Rekenkamercommissie en heeft met deze commissie een 

gezamenlijk advies uitgebracht dat door B&W is gedeeld met de betrokken gemeenteraadsleden. De ASD 

adviseerde ook de sociale dorpsteams, de uitvoerenden van het beleid, te betrekken in de discussie. Men 

moet er niet naar streven dat de administratie-last verzwaard wordt door al te veel meetmomenten. 

Belangrijke insteek is bijvoorbeeld wel het ontwikkelen van indicatoren voor een goede uitvoering van het zg. 

“één gezin, één plan, één regisseur-“ principe. Ook adviseerde de ASD om de Stichting Sociale Dorpsteams de 

tijd te gunnen hun nieuwe rol als uitvoerende stichting te ontwikkelen. 

 Dit debat met het college van B&W, de gemeenteraad en de Rekenkamercommissie loopt nog. De 

overwegingen zullen worden meegenomen bij de geplande update van de norm van opdrachtgeverschap1 

met de Stichting Sociale Dorpsteams. 

 

2.4 Norm van opdrachtgeverschap: Jeugd. 
 

Deze nota bevat de condities die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het beleid voor jeugdhulp. De ASD 

werd uitgenodigd voor een aantal voorbereidende bijeenkomsten en heeft daarbij een nuttige bijdrage 

kunnen leveren. 

Het onderwerp “governance” is een expliciet onderdeel van de opdracht NvO (Nota van opdrachtgeverschap) 

vanuit de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten). In dit onderdeel moeten de gemeenten die samen een 

jeugdzorgregio vormen weergeven welke meerjarige afspraken zij vastleggen over de organisatie van de 

regiofuncties, de samenwerkingsvorm formaliseren, de taakverdeling tussen de gemeenten en de regio 

uitwerken (incl. bestuurlijk besluit) en moet er één bestuurlijk aanspreekpunt worden benoemd die in- en 

extern kan optreden namens de regio.  

De opgave is te zorgen dat jeugdigen betere zorg krijgen, meer maatwerk, meer op hun situatie afgestemd, 

meer dichtbij en zoveel mogelijk in gezinssituaties. Zo krijgen jeugdigen met problemen op tijd goede en 

effectieve jeugdzorg, zodat ze veilig, gezond en kansrijk opgroeien.  

In de Transformatieagenda Jeugd 2018-2019 en Prioritering 2020 en verder, zijn drie speerpunten vastgesteld 

waarop de regio ZOU (gemeeneten Zeist, Wijk bij Duurstede, Bunnik, Utrechtse Heuvelrug, Woudenberg)  de 

afgelopen jaren heeft ingezet om invulling te geven aan de opdracht: Samenwerken met het gezin, Innoveren 

van de jeugdzorg, Leren en ontwikkelen in de regio. 

 
1 Een nota Norm van opdrachtgeverschap (NvO) bevat de voorwaarden waaronder de gemeente opdrachten 
formuleert voor bepaalde beleidsterreinen. 
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Terugkerende thema’s onder deze speerpunten zijn Zo Thuis Mogelijk, Veiligheid, Onderwijs en het versterken 

van de Lokale teams. Met betrekking tot Onderwijs zijn in het Actieprogramma Passend Onderwijs/Jeugdzorg 

specifiek de volgende aanvullende speerpunten geformuleerd: Doorgaande ontwikkelingslijn en vroegtijdige 

signalering, Samenwerking in de ondersteuningsteams en vormgeving onderwijszorgarrangementen, Geen 

enkel kind of jongere zit langer dan 4 weken thuis zonder een aanbod van passend onderwijs en/of zorg.  

De regio kent een Bestuurstafel ZOU die verantwoordelijk is voor de bestuurlijke borging van het programma. 

Dit overleg komt periodiek bijeen en bestaat uit de portefeuillehouders sociaal domein van de vijf gemeenten.  

De vijf gemeenten in de regio ZOU hebben daarom in de aanloop naar de decentralisaties besloten tot het 

gezamenlijk inrichten en uitvoeren van de inkoop en het contractmanagement vanuit de Jeugdwet. Het 

betreft de inkoop van specialistische zorg, meer specifiek ambulante hulp, gezinsgericht en overig verblijf en 

crisiszorg. Er is bewust gekozen voor het regionaal organiseren van deze specialistische zorg, zodat (blijvende) 

beschikbaarheid is geborgd.  

Voor forensische zorg wordt onderzocht of samen met omliggende regio's een contract kan worden 

afgesloten.  

Hoewel regionaal en bovenregionaal wordt samengewerkt, zijn en blijven individuele gemeenten 

(eind)verantwoordelijk voor de organisatie en financiering van zorg en behouden ze hun jeugdzorgplicht op 

grond van de Jeugdwet. Daarnaast is het organiseren van de toegang een lokale verantwoordelijkheid. 

Hiervoor hebben de individuele gemeenten een lokaal team gecontracteerd met elk een eigen naam, 

structuur en inrichting. Het lokale team kan ook (lichte) hulp en zorg bieden. Daarnaast wordt informele 

gezinsondersteuning lokaal gecontracteerd en is het inzetten van zorg zo dicht mogelijk bij jeugdigen een 

lokale verantwoordelijkheid. Hierbij wordt de zorg afgestemd op de cliënt en wordt wanneer nodig ook 

gewerkt met incidentele maatwerkcontracten.  

Door de vijf gemeenten van regio ZOU2 wordt lokaal nauw samengewerkt met de huisartsen. De gemeenten 

vullen dit ieder op een eigen, passende wijze samen met huisartsen in.  

De ASD formuleerde de volgende adviezen: 

1. Wij zijn verheugd te lezen dat meer expertise in het lokale team ingevlogen wordt vanuit 

verschillende aanbieders voor de integrale vraagverheldering en ondersteuning. Ook zien wij de 

gesprekken met Bunnik en het uiteindelijke resultaat om als team zelf meer laagdrempelige hulp aan 

te bieden met belangstelling tegemoet. Vanuit ASD  pleiten wij voor het aanstellen van professionals 

binnen de lokale teams of een nadere professionalisering van de teams om uiteindelijk in de 

preventie meer te kunnen doen om duurdere zorg daarmee te voorkomen.  

2. In de nota zijn ambitieuze doelen gesteld voor : 1. Lokale teams, 2. Veiligheid, 3. Zo Thuis mogelijk, 

4. Onderwijs. Deze doelen zijn nader geconcretiseerd. Vervolgens is melding gemaakt van data-

gedreven werken, monitoring en sturingsinformatie. Wij adviseren een tussentijdse evaluatie om 

helder te krijgen wat loopt goed en wat kan beter. Het gaat om het welzijn van jongeren en daar 

kunnen geen lange termijndoelen voor zijn gesteld. 

3. In deze nota is niet expliciet gesproken over landelijke organisaties of ondersteuningsmogelijkheden 

die de lokale teams kunnen bijstaan. Bij vroegtijdige signalering denken we dat scholen een sterke 

 
2 ZOU: Zuidoost Utrecht, de gemeenten Bunnik, De Bilt, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Zeist.  
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positie kunnen innemen en landelijk gezien zijn er ook mogelijkheden in ondersteuning. Om één 

voorbeeld te noemen bij de thuiszitters kan onderwijscosulenten.nl een belangrijke rol spelen.  

Een eerder advies vanuit de ASD is geweest ‘wacht niet langer met het realiseren van het principe van één 

gezin, één plan, één regisseur’. Ook in deze nota is daarover geschreven en is een regionale werkwijze 

Coördinatie van Zorg hiervoor opgesteld. De ASD wil weten wanneer dit goed functioneert, zodat over het 

realiseren van het principe van één gezin, één plan, één regisseur geen vragen meer worden gesteld.  

Het gemeentebestuur heeft een uitgebreide schriftelijke reactie op dit advies gegeven. Voor begin 2022 is een 

gesprek met de wethouder Jeugdzorg gepland.  

 

2.5 Toekomstvisie 
 

De gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft via een breed en langdurig inspraakproces een notitie opgesteld 

waarin de toekomstvisie, de wensen en verlangens van de burgers voor de komende decennia zijn 

opgetekend. De Adviesraad Sociaal Domein werd gevraagd om advies te geven. Dat was kort en krachtig: Voeg 

een kernpunt toe aan de drie kernpunten die in de nota zijn geselecteerd, nl.: “In de gemeente Utrechtse 

Heuvelrug is inclusie is de norm.” 

 

2.6 Inclusie-agenda 
 

In 2015 is het Internationale Verdrag van de Verenigde Naties aangaande het voorkómen van discriminatie 

van mensen met een beperking door Nederland geratificeerd. De gemeenten kregen de taak het Verdrag op 

lokaal niveau uit te voeren. In de gemeente Utrechtse Heuvelrug werd in juni 2017 de lokale inclusie3 agenda 

onder de titel “Vanzelfsprekend meedoen” vastgesteld. In de beleidsnota wordt aangegeven wat er nu al op 

het terrein van voorkómen van discriminatie gebeurt en ook formuleert het gemeentebestuur een aantal 

plannen en kansen om inclusie te bevorderen. De beleidsnota besluit met het voornemen de inclusie agenda 

in 2019 te evalueren. 

De Adviesraad Sociaal Domein heeft al in 2020 de wethouder gevraagd om deze voorgenomen evaluatie in 

gang te zetten. Hij is daartoe zeker bereid, maar wijst op de krapte in ambtelijke ondersteuning voor een 

dergelijke exercitie. De ASD blijft de zaak volgen. Belangrijk moment in dit traject ligt al aan het begin in de 

keuze van de evaluatiemethode. Enkele andere gemeenten kunnen tot voorbeeld strekken. 

 

 

 

 
3 Inclusie is het tegengestelde van uitsluiting. In plaats van mensen met een beperking uit te sluiten moeten 
zij juist volledig kunnen deelnemen aan de samenleving.  
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3. Organisatie 

In dit hoofdstuk gaan we nader in op de wijze waarop de Adviesraad Sociaal Domein zich sinds 2019 heeft 

georganiseerd en, naar wij hopen, verbeterd. Er is een format ontwikkeld voor de adviezen, dat meer overzicht 

geeft, er wordt ingegaan op ontwikkelingen in de regio, en de voortgang van een moderniseringsslag van het 

reglement van de adviesraad. Tenslotte wordt hier een set van uitgangspunten opgenomen die voor alle leden 

van de Adviesraad uitgangspunt zijn en hun werkwijze bepalen. 

 

3.1 Kerngroepen 
 

De adviesraad Sociaal Domein heeft zich georganiseerd op inhoud. De drie beleidsterreinen waar het sociaal 

domein in verdeeld is, vormen ook het focus van drie kerngroepen die dat terrein voor langere tijd blijven 

volgen. De vorming van kerngroepen op inhoud is ingezet in 2019, en werkt goed, al moeten ook wij waken 

voor overspecialisatie en een overmaat van vakjargon. De uitwisseling in de vergaderingen draagt ertoe bij 

om in gewoon Nederlands en in concrete termen te blijven communiceren.  

 

3.2 Format voor adviezen 
 

In de loop van 2021 is een format ontwikkeld om adviezen op de meest overzichtelijke manier te presenteren. 

Deze worden met ingang van 2022 toegepast. 

 

3.3 Regionalisering 
 

Op diverse beleidsterreinen vindt er regionale samenwerking plaats. Dit gebeurt op verschillende 

onderwerpen in verschillende constellaties. De Adviesraad Sociaal Domein van de gemeente Utrechtse 

Heuvelrug is actief in de regio om diverse adviesraden te benaderen en te bezien of en op welk terrein 

samenwerking mogelijk is. 

 

3.4 Klant-tevredenheid 
 

De Adviesraad Sociaal Domein loopt regelmatig aan tegen de vraag in hoeverre de cliënten van het 

gemeentelijke sociaal beleid tevreden zijn over dat beleid, en hoe je dat kunt meten op een manier die 
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representatief is. Ook is hierover met de wethouders in gesprekken gebrainstormd. De inbreng van de ASD in 

het debat in de gemeenteraad over de indicatorenset sociaal beleid moet ook in dat licht worden gezien. In 

november 2020 heeft de ASD in een interne notitie enkele obstakels en valkuilen geïdentificeerd. 

Een eerste vraag is welke instantie een dergelijke meting moet verrichten: de uitvoeringsinstantie ( Stichting 

Sociale Dorpsteams, Regionale Sociale Dienst) of het gemeentebestuur met ambtelijke ondersteuning, of met 

een nieuw te ontwikkelen app. 

Een volgende vraag is hoe je niet alleen kwantiteit maar ook kwaliteit meet en beoordeelt. De gemeente heeft 

tot 2018 een landelijke vragenlijst gebruikt, zoals verplicht gesteld door de rijksoverheid. Daarna is men 

overgegaan op het gebruik van een app, maar dit bleek toch lastiger dan verwacht. Ook de respons van de 

cliënten valt tegen. 

De ASD heeft met de wethouder al diverse keren de mogelijkheid van een digitaal burgerpanel besproken, 

maar dit vereist een nogal grote investering in geld en menskracht. 

De ASD heeft intern vastgesteld dat de ASD zelf niet de aangewezen partij is om een dergelijk cliënt-

tevredenheidsonderzoek te entameren, maar wel om te stimuleren dat het op een zo professioneel en 

verantwoord mogelijke wijze gebeurt. 

 

3.5 Verordening 
 

Op gemeentelijk niveau bestaat er een verordening, een reglement dat de bevoegdheden en samenstelling 

van de Adviesraad regelt. De huidige verordening dateert van een aantal jaren geleden en dient bijgewerkt te 

worden. Met de gemeente is afgesproken dat deze samen met de ASD dit reglement zal doorlopen en in goed 

overleg zal bijwerken zodat het weer een aantal jaren verder kan. In 2021 heeft een groepje leden van de ASD 

zich hierin verdiept. Ook zijn andere reglementen van andere adviesraden bekeken. Begin 2022 hoopt de ASD 

een concept te kunnen voorleggen aan het College van B&W ter vaststelling door B&W. 
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3.6 Uitgangspunten 
 

De leden van de Adviesraad Sociaal Domein voelden al enige tijd behoefte om hun visie op hun werk voor de 

ASD te bespreken en vast te leggen Tijdens een brainstormsessie over samenwerking op 14 april 2021 heeft 

de Adviesraad Sociaal Domein een aantal uitgangspunten geformuleerd die gezamenlijk worden gedragen:  

 
De Adviesraad Sociaal Domein (ASD) is een orgaan van de gemeente dat gevraagd en ongevraagd adviezen 
geeft op het geformuleerde beleid binnen het sociaal domein, met de volgende criteria:  
 
• De ASD opereert onafhankelijk van belangen; 
• De ASD legt rekening en verantwoording af aan de doelgroepen middels informatie op de website, 
maar laat de oren niet hangen naar een belangengroep, noch waar het gaat om ontvangers van zorg, noch 
om verleners van zorg;  
• Als cliënten klachten hebben over de kwaliteit van hulp, zorg of ondersteuning dan moeten ze zich 
niet wenden tot de ASD, maar tot de gemeentelijke instanties voor klachtenbehandeling;  
• ASD-leden voeren gesprekken met beleidsambtenaren en de betrokken wethouders met minimaal 
twee personen en zorgen dat wat wordt uitgedragen ook de mening is van de ASD;  
• Gesprekken worden gevoerd met derden binnen het gegeven mandaat van bijvoorbeeld de 
kerngroep; 
• Van de gevoerde gesprekken wordt (mondeling of schriftelijk) een terugkoppeling gegeven aan de 
ASD;   
• De ASD doet geen uitspraken over individuele casuïstiek;  
• Gesprekken met derden moeten gaan over de dilemma’s die men tijdens het werk tegenkomt;  
• Wanneer een ASD-lid ergens zijn/haar voelhorens uitsteekt, wees voorzichtig met jezelf 
presenteren als lid van de ASD;  
• De leden van de ASD spreken twijfels uit binnen de ASD voordat zij dat publiekelijk doen en zorgen 
dat dit in een veilige en vertrouwde omgeving kan gebeuren. 
 

 

Voor het opstellen van adviezen is er op verschillende niveaus een aantal toetsingscriteria geformuleerd: 

• Consistent met beleid  
• Juridisch passend 
• Één-loket-beleid  
• Burgerparticipatie   
• Non-discriminatie  
• Hoor en wederhoor   
• Toetsbaar   
• Menselijke maat  
• Respectvol   
• Betrokken   
• Transparant  
 
Sommige van deze criteria blijven gelden over de jaren heen, andere worden op gezette tijden aangepast en 

gemoderniseerd. 
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4. Leden 

De Adviesraad Sociaal Domein bestaat uit een tiental betrokken inwoners van de gemeente Utrechtse 

Heuvelrug die zonder last of ruggenspraak bijdragen aan adviezen aan het College van Burgemeester en 

Wethouders op het terrein van sociaal beleid van de gemeente. Doordat de afgelopen jaren meerdere 

beleidsterrein van een nationaal niveau naar het lokale niveau zijn overgedragen wordt ook de rol van de 

plaatselijke adviesraad belangrijker. 

 

4.1 Samenstelling 
 

In de loop van 2021 is een aantal leden afgetreden:  

• Paul van Haaren, voorzitter 
• Jan Moret, kerngroep schuldhulpverlening/participatie 
• Jaap Schravesande, kerngroep schuldhulpverlening/participatie 
• Annedé van Zeben, kerngroep Wmo 
 

De ASD zegt hen allen veel dank voor hun bijdragen; sommigen van hen zijn wel 8 jaar actief lid geweest. 

 

4.2 Huidige samenstelling 
 

De huidige leden van de ASD zijn: 

• Joke van Putten, voorzitter, kerngroep jeugd 

• Frans Copini, kerngroep schuldhulpverlening/participatie 

• Glen van Gene, kerngroep schuldhulpverlening/participatie 

• Ada Jansen-Versluis, kerngroep Wmo 

• Hilly van Lokven, kerngroep Wmo 

• Jan Meerdinkveldboom, kerngroep jeugd 

• Martha Meijer, secretaris, kerngroep Wmo 

• Roelof Mulder, kerngroep jeugd 

 

De ASD blijft nog nieuwe leden werven; het ideaal aantal leden is gezien de verdeling over kerngroepen ruim 

een tiental. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij het secretariaat: 2020ASDUH@gmail.com. 
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5. Financiën 

 

5.1 Terugblik 2021 
 

Door de aangepaste vergaderomstandigheden onder corona is het uitgavenpatroon volstrekt anders dan in 

eerdere jaren. De ASD heeft vanwege de verminderde uitgaven met het college van B&W afgesproken dat In 

2021 de inkomsten op basis van een subsidie vanuit de gemeente op nul zouden worden gezet. Wel heeft de 

ASD gevraagd om het vrijvallende bedrag te besteden in het sociaal domein. Ook het komende jaar zal de ASD 

op dat spoor voortgaan, zolang de situatie dat wettigt. 

 

5.2 Overzicht 
 

 

Uitgaven 2021

vacatiegelden 1.000,00

cursussen 120,00

afscheidspresentjes, etentje, bloemen 800,00

totaal 1.920,00

inkomsten 2021 0,00

saldo per 31-12-2021 rekening-courant 2.342,62

spaarrekening 9.000,00

Begroting 2022

uitgaven vacatiegelden (incl. attenties) 1.500,00

cursussen 600,00

jaarlijks etentje 750,00

vergaderlocaties (schatting) 2.000,00

publiciteit 1.000,00

lidmaaatschappen Koepel e.d. 550,00

minisymposia 2.000,00

bankkosten 200,00

totaal uitgaven 8.600,00

inkomsten 2022 0.00
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6. Perspectieven 2022 

 

De Adviesraad Sociaal Domein (ASD) stelt elk jaar haar eigen agenda en prioriteiten vast. Voor een deel wordt 

de aandacht natuurlijk besteed aan discussies en beleidsontwikkelingen van het gemeentebestuur. De ambitie 

is om bij elk verzoek van het College van B&W voldoende tijd te hebben om een goed onderbouwd advies uit 

te brengen.  

De ASD wil daarnaast kunnen aanhaken bij de actualiteit wanneer onderwerpen door anderen naar voren 

worden gebracht, bijvoorbeeld door de gemeenteraad. Juist in een jaar waarin gemeenteraadsverkiezingen 

plaats zullen vinden is dit een belangrijke overweging. De aandacht die de verschillende politieke partijen 

geven aan het sociaal domein is dan een punt van aandacht. 

In de derde plaats stelt de ASD zich een langere termijn agenda voor van onderwerpen die de ASD zelf op de 

agenda wil zetten en houden, zoals bijvoorbeeld de evaluatie van de inclusie-agenda, of het gebruik van 

indicatoren in het sociaal domein. Afhankelijk van de interesse en het aanbod willen de leden van de ASD 

vaker gebruik maken van cursussen die worden georganiseerd door de Koepelorganisatie van Sociale 

Adviesraden. 

De ASD wil in de toekomst meer klanttevredenheidsonderzoeken laten uitvoeren, al dan niet 

steekproefsgewijs, op het gebied van jeugd(zorg), WMO en Werk en Inkomen. Ook zou er meer aandacht 

moeten komen voor de bezuinigingen op de Jeugdzorg, voor de opvang van verwarde personen en voor de 

woonproblematiek van ouderen  in onze gemeente. 

Organisatorisch is de toename van regionale netwerken van belang, waartoe we contact zoeken met 

adviesraden van andere gemeenten die in regionale samenwerkingsverbanden deelnemen. Voorts is de 

aanwas van het ledental van de ASD iets waaraan we gericht moeten werken. Voor het snel inwerken van 

nieuwe leden is het belangrijk dat in samenspraak met de gemeenteambtenaren, de website en het archief 

regelmatiger opgeschoond worden. 

 


