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Van de voorzitter: 
 

Dit is het eerste jaarverslag van de Adviesraad Sociaal Domein Woudenberg. Dankzij een goede 
voorbereiding hebben we vanaf 1 januari 2016 een vloeiende overgang gecreëerd van de Adviesraad 
Wet Maatschappelijke Ondersteuning naar deze vernieuwde raad. De raad telt momenteel zes 
enthousiaste leden, maar we hopen in 2017 te groeien naar een omvang van maximaal 12 leden. Als 
u zich geroepen voelt kunt u zich aanmelden via het telefoonnummer van de secretaris (033-286 33 
73)  of via de website: www.adviesraadsociaaldomeinwoudenberg.nl. Via deze website kunt u ook het 
actuele nieuws volgen en de verslagen lezen van onze vergaderingen. Tevens is dit een uitnodiging 
om te reageren op stellingen en ons te wijzen op (ongewenste) ontwikkelingen. 

Hoewel de beleidsuitvoering in het sociaal domein een lokale aangelegenheid is, wordt er op 
regionaal niveau op dit domein ook beleid gemaakt. Wij zoeken naar wegen om deze agenda 
transparant te krijgen, zodat we meer beeld krijgen over de eigen inbreng van Woudenberg. 

Daarnaast zullen wij in onze advisering het beleid beoordelen op ruimte voor maatwerk. Dit om 
schrijnende situaties aan te pakken en te stimuleren dat de gemeente lef toont om uitzonderingen te 
maken. Wij vinden het belangrijk dat burgers centraal staan en de gemeente en andere uitvoerende 
instituten binnen beleid en budget optimaal diensten verleent en ruimte geeft aan inventiviteit. Als 
adviesraad willen wij integraal kijken naar het (beleid in het) sociaal domein, wij adviseren de 
gemeente dit ook zoveel mogelijk te doen. 

Tenslotte is participatie ook een kwestie van samenwerken binnen de gemeente. Op het gebied van 
Jeugd, Werk en Inkomen zullen wij de gemeente vragen om deze samenwerking Publiek – Privaat 
vorm te geven. Dit kan in de vorm van een convenant waarin de partijen afspraken maken op het 
gebied van werk voor mensen met lichamelijke en / of verstandelijke beperkingen. 

 

 

 

 

 

 

  

  

 
 
26 januari 2017 
Goof de Vor 
 
 
 
 
 
 

http://www.adviesraadsociaaldomeinwoudenberg.nl/
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Jaarverslag Adviesraad Sociaal Domein 
 
Voor u ligt het jaarverslag, alsmede het financiële verslag van de Adviesraad Sociaal Domein 
Woudenberg. 
 
Samenstelling Adviesraad Sociaal Domein Woudenberg per 1 januari 2016: 
Goof de Vor, onafhankelijk voorzitter 
Jeanine Schaling, secretaris, op persoonlijke titel 
Adriaan Bos, penningmeester, op persoonlijke titel  
Anita Roodnat - de Haan, op persoonlijke titel 
Hilde de Ronde – van de Berk, op persoonlijke titel 
Arno van der Lee, op persoonlijke titel  
 
Samenstelling per 31 december 2016 
Goof de Vor, onafhankelijk voorzitter 
Jeanine Schaling, secretaris, op persoonlijke titel 
Adriaan Bos, penningmeester, op persoonlijke titel  
Gerry Thiescheffer, op persoonlijke titel 
Arno van der Lee, op persoonlijke titel  
Gert Bergacker, op persoonlijke titel 
 
De overgang van de Adviesraad Wmo naar de Adviesraad Sociaal Domein, verder te noemen ASD, 
had als gevolg dat de leden van de Adviesraad Wmo moesten “solliciteren” naar een lidmaatschap 
van de ASD. Eén lid heeft er voor gekozen om onderdeel te blijven uitmaken van de ASD. De 
regiegroep, zijnde de voorzitter, secretaris en penningmeester hebben eerst de overgang begeleid 
alvorens zij al dan niet solliciteerden. Per 1 september was duidelijk dat de leden van de regiegroep 
ervoor hebben gekozen om door te gaan in hun huidige functie. 
 
Vergaderingen: 
De ASD is 7 maal in vergadering bijeen geweest. Er waren zes plenaire vergaderingen gepland, 
aangevuld met één bijeenkomst met enkele ambtenaren, o.a. om de beleidsontwikkelingen voor 2016 
te bespreken.  
 
Overleg met de wethouder: 
Wij streven ernaar om maandelijks overleg te hebben met de wethouder, uitgezonderd de maand juli. 
Hierbij is ook altijd de betreffende ambtenaar aanwezig met wie wij veelvuldig contact onderhouden. 
Deze sessies verlopen in een goede sfeer van wederzijds respect en worden gebruikt om de lopende 
en toekomstige onderwerpen door te nemen en om zoveel als mogelijk is een gezamenlijke visie te 
creëren.Het resultaat is dat de samenwerking en de informatie-uitwisseling is verbeterd.  
 
Deskundigheidsbevordering/externe bijeenkomsten: 
De heren Goof de Vor en Adriaan Bos hebben de bijeenkomst Transformatie Jeugdzorg van Aandacht 
voor Iedereen bijgewoond. Gerry Thiescheffer en Jeanine Schaling hebben diverse bijeenkomsten 
bijgewoond, o.a. over mantelzorgondersteuning.  Gerry Thiescheffer heeft een bijeenkomst over de 
Wmo bijgewoond. Ook hebben Gerry Thiescheffer en Jeanine Schaling  alsmede Gert Bergacker het 
minisymposium inzake het sociaal domein bijgewoond. In de plenaire vergaderingen worden 
onderwerpen uit het sociale domein besproken, naar aanleiding van een artikel in een speciale 
uitgave van Sozio. 
 
Regiegroep 
De regiegroep, in 2016 bestaande uit: Goof de Vor, Adriaan Bos en Jeanine Schaling komt vrijwel 
maandelijks bijeen om de lopende zaken te bespreken. 
 
Uitgebrachte adviezen: werkwijze 
Nota’s die aan de ASD worden voorgelegd komen, indien mogelijk, aan de orde in een plenaire 
vergadering. (Wanneer de periode tot het indienen van ons advies te kort is zijn wij genoodzaakt onze 
overleggen per mail te voeren.) Indien gewenst komen medewerkers van de gemeente toelichting 
geven op de betreffende nota’s cq beleidsregels.Vervolgens wordt in die vergadering een groep van 
drie personen geformeerd die de adviezen gaat opstellen, indien mogelijk worden vanuit onze 
netwerken ervaringsdeskundigen uitgenodigd om mee te denken over het te formuleren advies, zoals 
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wij hebben gedaan met ons advies betreffende de Beleidsagenda 2016-2018 mantelzorg-
ondersteuning. Uiteraard kan ieder ander lid van de Adviesraad desgewenst ook participeren in het 
uitbrengen van adviezen. De uitgebrachte adviezen worden per e mail rondgestuurd ter beoordeling. 
Tenslotte gaat een “schrijfteam” aan de slag om een goed leesbaar advies op te stellen, waarbij wij de 
hoofdstukindeling van de nota volgen en per hoofdstuk eerst onze vragen stellen en vervolgens onze 
adviezen geven. De uiteindelijke versie van ons advies wordt door de gehele Adviesraad Sociaal 
Domein goedgekeurd alvorens het naar het College van B&W wordt gestuurd. 
 
De Adviesraad Sociaal Domein heeft in 2016 geadviseerd betreffende: 

 Nadere regels Verordening Beschermd Wonen 2016 

 Nadere regels Verordening Huishoudelijke Hulp 2016 

 Het concept Evaluatie Reïntegratiebeleid 

 Beleidsagenda 2016-2018 mantelzorgondersteuning* 

 Inning Eigen Bijdrage en besteding WCTG-budget 

 Klantervaringsonderzoek WMO, Jeugd en Werk en Inkomen 
 
*Voor ons advies betreffende de Beleidsagenda 2016-2018 mantelzorgondersteuning hebben wij 
ervaringsdeskundigen Lenie en Mees Blokhuis uitgenodigd, die in een aantal bijeenkomsten hun visie 
op en hun ervaringen met mantelzorg met ons hebben gedeeld. 
 
Helaas moeten wij constateren dat, ondanks alle beloftes vanuit de gemeente om het proces en de 
procedures te volgen, het regelmatig voorkomt dat hiervan wordt afgeweken. Dit zorgt ervoor dat wij 
ons niet altijd aan onze procedures kunnen houden. 
 
Commissie- en Raadsvergaderingen gemeente 
De ASD streeft ernaar om, wanneer een nota waarop door hen advies is uitgebracht in de commissie- 
en raadsvergadering wordt behandeld, aanwezig te zijn. 
 
Regionale samenwerking Adviesraden 
Goof de Vor en Jeanine Schaling hebben diverse bijeenkomsten bijgewoond van de gezamenlijke 
adviesraden uit de regio met als doel te komen tot een gedegen regionale samenwerking. Er is echter 
nog altijd niet de gewenste samenwerking bereikt.  
 
Secretariaat 
Het secretariaat is voor de ASD van wezenlijk belang om goed te kunnen functioneren. Het zorgt voor 
continuïteit en samenhang van de Adviesraad; borging van de verworven kennis van de Adviesraad; 
de agenda van de vergaderingen wordt voorbereid met de daarbij behorende stukken, vervolgens 
wordt van iedere bijeenkomst een verslag gemaakt; dit geldt ook voor het overleg van de regiegroep 
alsmede het overleg met de wethouder. 
 
Website: 
Een werkgroep binnen de ASD, gevormd door Goof de Vor, Hilde de Ronde – van de Berk en Arno 
van der Lee, heeft zich ingezet om een nieuwe website te laten ontwikkelen alsmede een Face 
Bookpagina. De website en FB worden bijgehouden door Arno van der Lee. 
  
Bijwonen van door de gemeente georganiseerde bijeenkomsten: 
De bijeenkomst inzake veiligheid is bezocht door Adriaan Bos en Jeanine Schaling. 

 

Externe bijeenkomsten inzake mantelzorg 

Deze zijn bijgewoond door Gerry Thiescheffer en Jeanine Schaling. 

 

Publiciteit 

De ASD heeft dit jaar diverse keren de publiciteit gezocht door middel van een interview in de 

Woudenberger.   

 

Bezoek aan het Sociaal Team: 
Een delegatie van de ASD heeft een kennismakingsbezoek gebracht aan het Sociaal Team. 
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Gesprekken met o.a. politieke partijen: 
In de eerste maanden van 2016 hebben Goof de Vor en Jeanine Schaling met alle politieke partijen 
een gesprek gevoerd teneinde van elkaar te weten hoe men op dat moment tegen de situatie in het 
sociaal domein aankijkt. Tevens is er overleg geweest tussen de ASD en de PCOB. Over en weer is 
gesproken over de werkwijzen. 
 
 
Financiën 2016 
 
 
 

Begroting versus realisatie 2016 

Onderwerp Begroot 2016 
Realisatie 
2016 

 
Toelichting 

Vergaderingen € 3.150,00 € 2.300,00  

Leden regiegroep € 1.800,00 € 1.800,00 Zoals begroot. 

Leden € 1.350,00 € 500,00 
Vanwege vacature 
leden. 

reiskosten en 
kopieerkosten € 0 € 0,00 

 
n.v.t. 

Ambtelijke 
ondersteuning € 14.028,00 € 14.027,80 

 

Ambtelijke 
ondersteuning € 13.528,00 € 13.527,80 

Zoals begroot. 

Kantoorkosten € 500,00 € 500,00 Zoals begroot. 

Website      

Diversen € 822,00 € 3.502,64  

koepelorganisatie, 
reiskosten, bankkosten 
onderhoud website € 500,00 € 0,00 

Website op eigen post 
vermeld. Overige 
kosten naar diverse 
onvoorzien. 

Training/scholing € 0,00 € 79,60 Niet begroot. 

Website € 0,00 € 3.210,13 Zie hierboven 

Diverse onvoorzien € 322,00 € 208,01 n.v.t. 

Vergaderingen   € 0,00 € 4,90 n.v.t. 

Totaal € 18.000,00 € 19.830,44  
 
 
Opmerkingen: 
 
Ontvangen subsidie 2016    € 18.000,00 
Saldo 2015 te besteden aan nieuwe website -   2.257,56 
       -------------- 
Totaal       € 20.257,56 
Gerealiseerd in 2016     - 19.830,44 
       -------------- 
Saldo 2016      €     397,12 
       ========= 
 
Woudenberg, 5 januari 2017 
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