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Jaarverslag 2018
Inleiding
2018 was zowel een gewoon als een bijzonder jaar voor de Adviesraad Zuidplas.
Gewoon omdat we in 2018 de nodige adviezen hebben uitgebracht. Bijzonder
omdat we een evaluatie hebben gehouden en hebben afgerond. Het college van
burgemeester en wethouders heeft ons in dat kader ook feedback gegeven. 2018
was ook een bijzonder jaar omdat een groot aantal leden om verschillende
redenen is gestopt.
Evaluatie
In 2017 is de adviesraad gestart met de zelfevaluatie zoals voorgeschreven in de
verordening. De evaluatie heeft zich vooral gericht op de manier van werken van
de adviesraad. Begin 2018 (februari, maart) is de evaluatie afgerond. Conclusie:
− het db/db+ (db plus voorzitters werkgroepen) krijgt een meer
coördinerende rol,
− de werkgroepen gaan de conceptadviezen opstellen die vervolgens door de
voltallige adviesraad worden besproken en vastgesteld.
De adviesraad heeft vier werkgroepen die elk een deel van het werkterrein van
de adviesraad bestrijken: Jeugd en Onderwijs (J&O), Werk en Inkomen (W&I),
Wonen, Infrastructuur en Integratie (WI&I) en Zorg en Welzijn(Z&W)
Met betrekking tot het werkterrein heeft de adviesraad het college gevraagd de
definitie van het sociaal domein breder te maken dan alleen Wmo, Jeugdwet en
Participatiewet zodat bijvoorbeeld ook de sociale aspecten van wonen in de
adviesraad aan de orde kunnen komen. In een conceptverordening Sociaal
Domein, waarover de adviesraad heeft geadviseerd, heeft het college met deze
verbreding ingestemd. De gemeenteraad heeft daarvoor de onderliggende tekst
voorgelegd gekregen. Begin 2019 zal daarover worden besloten.
Het laten adviseren over beleidsvoorstellen en de evaluatie van beleid binnen het
sociaal domein via de Adviesraad Sociaal Domein Zuidplas. Dit geldt ook voor
beleidsvoorstellen en evaluatie uit andere beleidsvelden dan de Wmo,
Participatiewet en Jeugdwet indien het deze drie wetten uit het sociaal domein wel
raakt.
(ontwerp) Verordening Sociaal Domein gemeente Zuidplas 2019, Artikel 49 A.2
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Het college heeft in de tweede helft van het jaar laten weten dat zij het werk van
en de wijze waarop de adviesraad adviseert, positief waardeert.
Leden en voorzitter
In 2018 zijn zes leden en de notulist gestopt met hun werk voor de adviesraad.
Een lid per juni, de anderen in de decembervergadering. In het begin van het
jaar stopte de secretaris vanwege drukke werkzaamheden maar bleef tot en met
mei aan als lid. Aan het eind van het jaar stopte een lid vanwege verandering
van woonplaats. Vier leden bereikten het einde van hun zittingsperiode (twee
keer vier jaar). Een van deze vier was de voorzitter, Walter Penninga.
In de oktobervergadering is Machteld Dutman met algemene stemmen gekozen
tot nieuwe voorzitter (met ingang van eind december 2018). Deze verkiezing is
later gevolgd door een formele benoeming door het college.
Voor de samenstelling van de adviesraad in 2018, zie tabel 1.
2018 stond daarmee ook in het teken van het zoeken naar nieuwe leden. Het is
geprobeerd via persoonlijke contacten, flyers, vrijwilligersmarkten, Facebook
(pagina’s van de verschillende dorpen), krant enz. De zoektocht heeft uiteindelijk
drie kandidaat-leden opgeleverd die zijn voorgedragen aan het college. Twee
leden zijn benoemd in de decembervergadering. Tot teleurstelling van de
adviesraad heeft het college één voordracht niet overgenomen.
Via onder andere het Vrijwilligers Informatie Punt (VIP vacaturebank) is gezocht
naar een nieuwe notulist. Eind van het jaar zijn gesprekken gevoerd en is een
nieuwe notuliste gevonden.
Contacten
De adviesraad heeft in 2018 geregeld overleg gehad met ambtenaren. In dit
overleg worden ontwikkelingen op het sociaal domein besproken en wordt
toelichting gegeven op adviesonderwerpen. Daarnaast heeft de adviesraad vier
keer overleg gehad met het college waarbij onder andere beleidsontwikkelingen
zijn besproken. Leden van de adviesraad bezoeken zoveel mogelijk ook de door
de gemeente georganiseerde en voor de adviesraad relevante bijeenkomsten
waar interactie mogelijk is tussen gemeentebestuur en belanghebbenden ter
voorbereiding van nieuw beleid.
De adviesraad heeft in 2018 ook deelgenomen aan het CKLZ-overleg, een
overleg van de adviesraden van Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel,
Lansingerland en Zuidplas. Er is eind van het jaar, geïnitieerd door
Lansingerland, discussie geweest over voortzetting. Reden waren de kosten (in
rekening gebracht door Zorgbelang voor de organisatie van het overleg) en het
feit dat Lansingerland niet deelneemt aan de GR IJsselgemeenten. Uiteindelijk is
besloten het overleg ook in 2019 voort te zetten.
Het overleg van de adviesraden met de GR IJsselgemeenten is in 2018 heel
moeizaam verlopen. Er is slechts één keer overleg geweest. Dit heeft geleid tot
een initiatief van de drie adviesraden (Capelle, Krimpen en Zuidplas) om via de
drie gemeentes het overleg goed op de rails te krijgen. Daartoe zijn gesprekken
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geweest met beleidsambtenaren en is een overleg met de drie wethouders
voorbereid (begin 2019).
Verder heeft de adviesraad deelgenomen aan het Kernkracht-overleg (GGZ-zorg)
en aan verschillende overleggen en bijeenkomsten op regionaal niveau, onder
andere met betrekking tot openbaar vervoer, woningbouwopgaves, het VNverdrag inzake de rechten van personen met een handicap en nieuwe regionale
en landelijke ontwikkelingen bij Jeugdzorg, (begeleid)wonen en Wmo.
Adviezen
De adviesraad heeft in 2018 een groot aantal adviezen uitgebracht. De adviezen
hadden betrekking op bijvoorbeeld de actualisering van een verordening maar
ook op een breed en omvattend onderwerp als de Woonvisie. Daarnaast heeft de
adviesraad reacties uitgebracht op tussenversies van de Woonvisie, de Integrale
Beleidsnota Sociaal Domein en het Verbeterplan en op een regionale beleidsnota
over huiselijk geweld.
Voor een overzicht van de uitgebrachte adviezen, zie tabel 2.
Bijzondere aandacht verdienen de drie adviezen die zijn uitgebracht over het
voornemen van het college te komen tot een integraal beleid voor het sociaal
domein. Een centrale rol daarin speelt het advies Verbeterplan Integrale
Dienstverlening Sociaal Domein. Het beleidsvoornemen om de structuur en
werkwijze van het sociaal team te veranderen. Het gaat daarbij over de
voorzieningen in het sociaal domein en over hoe de inwoners van Zuidplas
daarop een beroep kunnen doen. Deze adviezen raken daarmee aan de kern van
de taak van de adviesraad. De adviesraad staat kritisch tegenover de
voornemens zoals verwoord in de Verbeternota. De besluitvorming over het
Verbeterplan en het Integraal Beleidsplan volgt in 2019.
Een aantal adviezen was eigener beweging (ongevraagd). Het betrof een advies
over het boekje rechten en plichten van IJsselgemeenten en over de Cliënt
Ervarings Onderzoeken Wmo en Jeugdwet van 2017 en 2018
Van het college is op alle adviezen een (schriftelijke) reactie ontvangen. Uit de
reactie sprak veelal waardering voor het advies en delen van de adviezen zijn
verwerkt. Een enkele keer hebben wij de reactie van het college als selectief
ervaren. Daarnaast kan geconstateerd worden dat de adviezen ook aan de orde
zijn gesteld in verschillende vergaderingen van de gemeenteraad, onder andere
bij de beraadslagingen over de Woonvisie en het Verbeterplan Integrale
Dienstverlening Sociaal Domein.
Digitalisering/Website
De adviesraad heeft geconstateerd dat de website (www.adviesraadzuidplas.nl)
een update nodig heeft. Hiervoor zijn voorstellen gemaakt die tot uitvoering zijn
gekomen in begin 2019.
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Verder is een werkgroep in het leven geroepen die onderzoekt wat de voordelen
van digitalisering kunnen zijn voor de adviesraad en hoe een en ander
gerealiseerd kan worden. Besluitvorming wordt in 2019 verwacht.
Voor vragen over dit jaarverslag of informatie over de Adviesraad Sociaal
Domein Zuidplas kunt u contact opnemen met de secretaris.

Moordrecht,
26 maart 2019

Machteld Dutman
Voorzitter

Hans van der Meer
secretaris

Tabel 1 Samenstelling van de Adviesraad Sociaal Domein Zuidplas 2018
naam
functie
werk lid,
groep gestopt, benoemd
Dhr. J. C. van de Bree
vz werkgr
J&O
Dhr. W.G. van Dorp
J&O
Mevr. M. Dutman
voorzitter (vanaf
J&O
december)
Dhr. A. de Haan
W&I
Dhr. H. van der Meer
secretaris (vanaf januari), WI&I
penningmeester (vanaf
december)
Mevr. N. Oudijk
Z&W
Mevr. S. Paltoe
*
benoemd december
Dhr. M. Sinke
*
benoemd december
Dhr. J.C. Visser
vz werkgr(vanaf juli)
Z&W
Mevr. A. Zerrouki
WI&I
Dhr. A. Claessens
Mevr. G.C. Hekkert
Dhr. C.J. Kwakernaak
Dhr. W. Penninga
Dhr. J. C. van Rooijen
Mevr. J.G. Verdoold
Mevr. T. Kortekaas

secretaris (tot januari)
vz werkgr (tot juni)
voorzitter, vz werkgr
penningmeester
vz werkgr
notuliste

Z&W
WI&I
Z&W

gestopt december
gestopt december
gestopt mei

W&I
W&I
WI&I

gestopt
gestopt
gestopt
gestopt

december
december
december
december

J&O Jeugd en Onderwijs, W&I Werk en Inkomen, WI&I Wonen, Infrastructuur en
Integratie, Z&W Zorg en Welzijn
* nog niet bij werkgroep aangesloten
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Tabel 2 Overzicht van in 2018 uitgebrachte adviezen en reacties
datum
titel/onderwerp
2018-01-16 Advies Cliëntervaringsonderzoeken Wmo en Jeugd 2017 (eb)
2018-03-12 Advies Nadere regels re-integratieverordening Participatiewet
Zuidplas 2018
2018-03-12 Advies Beleidsregels reiskostenvergoeding arbeidsinschakeling
2018-06-12 Reactie Adviesraad op tussenrapportage Woonvisie 2018
2018-06-14 Reactie Adviesraad op Integraal Beleidsplan Sociaal Domein
versie 14 juni 2018
2018-07-10 Advies Harmonisatiekostensoorten bijzondere bijstand 2018
2018-07-10 (Hernieuwd) Advies Beleidsregels draagkracht 2018
2018-09-14 Advies over het in april 2018 verschenen boekje Rechten en
Plichten met een uitkering van GR IJsselgemeenten (eb)
2018-10-08 Advies Cliëntervaringsonderzoeken Wmo en Jeugd 2018 (eb)
2018-10-08 Advies Woonvisie
2018-10-11 Reactie Adviesraad Zuidplas op [regionale] conceptnota Geweld
hoort nergens thuis
2018-10-20 Reactie Adviesraad op conceptverbeterplan Integrale
Dienstverlening Sociaal Domein
2018-11-12 Advies Verbeterplan Integrale Dienstverlening Sociaal Domein
2018-12-10 Advies Verordening Adviesraad
2018-12-10 Advies Verordening Sociaal Domein gemeente Zuidplas 2019
2018-12-24 Advies Integraal Beleidsplan Sociaal Domein
(eb) advies eigener beweging

