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Inleiding 
De Adviesraad Sociaal Domein heeft een jaarverslag opgesteld over 2020. Dat wordt u hierbij 

ter kennisgeving aangeboden. Het advies is om het als ingekomen stuk ter kennisgeving aan 
de gemeenteraad aan te bieden.

Samenvatting 
De Adviesraad functioneert goed en de samenwerking met de gemeente verloopt prettig en 
constructief'. De afstemming met het werkveld ervaart de ASD eveneens als prettig. In de loop 

van 2020 is de Adviesraad gegroeid en heeft inmiddels 8 leden op 31-12-2020.

De overlegm'om'enten van de ASD hebben vanwege COVID-19 veelal digitaal plaatsgevonden.
Slechts 1 pl'ena'ir overlegmoment is niet doorgegaan vanwege de pandemie. De ASD is i'n 2020 

viermaal bijeen'gekomen.

Door de integrale benadering van hetI sociale domein doorde- gemeente, kwamen er minder 
nota's bij de ASD dan voorheen. Echter vragen de nota's die binnenkomen een intensievere 
djoordenking van de adviesraad. Hier worden (zoveel als mogelijk) ervaringsdeskundigen uit'

eigen netwerk bij betrokken. De Adviesraad heeft in 2020 twee keer advies uitgebracht 
(Beleidswijzer Participatiewet, deel II; Integrale verordening sociaal domein 2021). Daarnaast 
heeft de ASD op eigen initiatief een brief- verzonden aan het College van B&W en' de directrice 
van de CDKS signalen inzake de schending van de wet bescherming persoonsgegevens.
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