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2019
Jaarverslag
Inleiding
In 2019 heeft de adviesraad adviezen uitgebracht over zeer uiteenlopende
onderwerpen. Na de gehouden evaluatie in 2018, het vertrek van oude leden en
de komst van nieuwe leden heeft de adviesraad in dit jaar de nodige aandacht
besteed aan de uitwerking van zijn werkwijze. In 2019 zijn drie leden om
verschillende redenen gestopt en daarom is de werving van nieuwe leden
doorgegaan.
Taak van de adviesraad
De taak van de adviesraad volgt uit de Verordening participatie Sociaal Domein
Zuidplas:
Artikel 3 Taken van de adviesraad
1. De adviesraad adviseert het college gevraagd of ongevraagd over:
a. de voorbereiding, ontwikkeling, en evaluatie van beleid binnen het sociaal
domein, bestaande uit de Participatiewet, Jeugdwet en Wmo 2015;
b. beleidsvoorstellen binnen het sociaal domein die door de gemeente in
regionaal verband ontwikkeld zijn. Daartoe onderhoudt de adviesraad
contacten met de adviesraden uit de regio om de advisering hierover af te
stemmen.

In 2018 heeft de adviesraad geadviseerd over een herziening van de Verordening
sociaal domein. Daarin is ook een verruiming van de taak van de adviesraad
voorzien (zie kader).
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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

De gemeenteraad heeft vaststelling van deze herziene verordening sociaal
domein aangehouden. De adviesraad adviseert, in overleg met het college, altijd
al breder dan strikt het sociaal domein. Bijvoorbeeld ook over beleid dat te
maken heeft met wonen, woonomgeving en onderwijs.
Het aanhouden van de nieuwe Verordening sociaal domein heeft daarom nog
geen gevolgen gehad voor de taak van en de advisering door de adviesraad.
Uitgebrachte adviezen
De adviesraad heeft in 2019 over zeer diverse onderwerpen geadviseerd. Over
onderwerpen die veel mensen raken, zoals de Huisvestingsverordening en het
Actieplan ‘Op weg naar werk’ maar ook over onderwerpen die op weinig mensen
van toepassing zijn zoals de Verordening individuele studietoeslag maar die voor
de betrokkenen wel belangrijk zijn.
De adviezen worden vastgesteld in openbare vergaderingen van de adviesraad en in
een enkel geval na een schriftelijke procedure. De adviesraad vergadert elke maand
met uitzondering van de zomervakantie. Steeds op de derde maandag en afwisselend
in Moerkapelle, Zevenhuizen, Nieuwerkerk en Moordrecht.

In de adviezen beziet de adviesraad de voorstellen kritisch vanuit het
gezichtspunt van de burger of van de gebruiker van de regeling en plaatst op
grond daarvan vragen en kanttekeningen bij de voorstellen. Dit jaar heeft dat bij
uitzondering geleid tot een negatief advies (beleidsregels bijzondere bijstand
medisch).
In 2019 lag het aantal adviezen lager dan in 2018 (8 resp. 16).
Overzicht uitgebrachte adviezen 2019
datum

titel advies

19-02
19-02
19-02
20-05
18-07
23-10
25-10
07-11

Advies Huisvestingsverordening 2019 Zuidplas
Advies Verordening individuele studietoeslag participatiewet 2019
Brief aan college n.a.v. meedenken over nieuwe sportvisie
Advies Evaluatie subsidiebeleid Sociaal Domein Zuidplas
Advies cliënt ervaringsonderzoeken Wmo en Jeugd 2019 (eb)
Brief aan college i.v.m. aanbesteding openbaar vervoer Zuid-Holland Noord
Advies bij Actieplan Op weg naar werk
Advies over beleidsregels bijzondere bijstand medisch 2020

eb = eigener beweging

Van het college is op alle adviezen een (schriftelijke) reactie ontvangen. Uit de
reactie blijkt veelal waardering voor het advies en delen van de adviezen zijn
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verwerkt. Een enkele keer is niet op alle opmerkingen en vragen een antwoord
ontvangen. De adviesraad heeft daarom besloten om de reacties van het college
te gaan bespreken in het Bestuurlijk Overleg.
De adviezen zijn ook aan de orde gesteld in verschillende vergaderingen van de
gemeenteraad, onder andere bij de beraadslagingen over het Actieplan ‘Op weg
naar werk’.
De werkwijze van de adviesraad
De evaluatie van de adviesraad in 2018 heeft geresulteerd in een verandering
van de werkwijze. Kort gezegd een meer coördinerende rol voor het dagelijks
bestuur (db) en een grotere rol voor de leden en werkgroepen bij het
voorbereiden van adviezen.
Door het relatief grote aantal nieuwe leden heeft de adviesraad ook in 2019 een
aantal keren aandacht besteed aan zijn werkwijze waarbij ook gekeken is hoe
veranderingen in de omgeving van invloed kunnen zijn op die werkwijze. In dat
kader is in maart een inspirerende bijeenkomst geweest onder leiding van Henk
Beltman (Zorgbelang Inclusief) waarin de verschillende keuzes die een
adviesraad kan en moet maken aan de orde zijn geweest. Vraagstukken waren
bijvoorbeeld de keuze om proactief of reagerend te zijn met betrekking tot
beleid, zelf onderzoek doen of reageren op signalen, veel aandacht geven aan
regionale ontwikkelingen of de focus vooral op lokaal.
De bevindingen van deze avond zijn op een aantal andere vergaderingen nog
verder besproken. De uitkomst daarvan is dat de adviesraad zich bewust moet
zijn van deze keuzes en van ontwikkelingen in de ‘omgeving’ maar dat de
adviesraad, gegeven zijn toch beperkte mogelijkheden, vooral ‘naar bevind van
zaken’ zal moeten handelen. Dat wil zeggen soms proactief, soms veel aandacht
voor regionale ontwikkelingen. Op die manier gebruikt de adviesraad ook zijn
werkgroepen. Zowel om de interesses en deskundigheid van de leden optimaal te
gebruiken als om zijn leden te betrekken bij het voorbereiden en opstellen van
(concept)adviezen.
Leden
In januari heeft de adviesraad de zes leden en de notulist die in december 2018
na een lidmaatschap van vele jaren gestopt zijn ‘uitgegeten’ waarbij wethouder
De Haas hen heeft bedankt voor hun langdurige inzet.
De adviesraad telde begin 2019 10 leden (het maximum is 15). In de loop van
het jaar hebben drie leden - Sita Paltoe, Aïcha Zerrouki en Aart de Haan - laten
weten om uiteenlopende redenen te willen stoppen met de adviesraad. Voor de
in 2019 begonnen notuliste, Anneke Jansen, bleek het werk voor de adviesraad
niet meer te combineren met andere verplichtingen. De adviesraad bedankt hen
voor hun inzet en hun bijdrage aan het werk van de adviesraad.
Gelukkig is de adviesraad er, via eigen contacten en via het Vrijwilligers
Informatie Punt (VIP vacaturebank), in geslaagd 5 nieuwe leden te vinden
(waarvan 3 ook in 2019 zijn geïnstalleerd) en een nieuwe notuliste (die in 2020
begint).
Voor het overzicht van de leden en rooster van aftreden zie de bijlage.
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Contacten
De adviesraad heeft in 2019 ongeveer om de zes weken goed overleg gehad met
ambtenaren van de gemeente Zuidplas. Dit overleg had betrekking op
adviesonderwerpen maar ook op zaken die binnen het adviesterrein van de
adviesraad vallen. Het gaat dan bijvoorbeeld over ontwikkelingen bij het sociaal
team, informatie over de handhaving leerplichtwet, ontwikkelingen rond
huisvesting.
Met het college is gesproken over de soms korte tijd die beschikbaar is om te
adviseren en het adviseren op basis van stukken die nog niet definitief zijn. De
adviesraad begrijpt dat het soms niet anders kan, maar het maakt het werk van
de adviesraad wel moeilijker. Afgesproken is dat de adviestermijn van zes weken
(volgens de verordening) zoveel als mogelijk gehanteerd zal worden.
De adviesraad heeft ook in 2019 weer geregeld overleg gehad met de
adviesraden van Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel en
Lansingerland. In die bijeenkomsten wordt vaak een bepaald onderwerp
besproken, bijvoorbeeld hoe is de toegang tot de voorzieningen in het sociaal
domein geregeld. Daarnaast komen lopende zaken en ontwikkelingen bij de
adviesraden aan de orde.
In 2019 is verder gesproken over het ‘vertegenwoordigend overleg’, het overleg
tussen de adviesraden van Capelle, Krimpen en Zuidplas en GR IJsselgemeenten.
Dit heeft in samenspraak met de drie gemeentes geleid tot een set
werkafspraken en een eerste (start)bijeenkomst op 25 november 2019. Ook voor
2020 zijn bijeenkomsten gepland.
Ook in 2019 heeft de adviesraad via een van de leden deelgenomen aan de
vergaderingen van KernKracht. In deze bijeenkomsten worden de ontwikkelingen
in de regio besproken en daarnaast specifieke onderwerpen.
KernKracht komt op voor de belangen van mensen die te maken hebben met een
psychische kwetsbaarheid, verslavingszorg en de maatschappelijke opvang en dak- en
thuislozen binnen de regio Midden-Holland. Daarnaast zet KernKracht zich in om de
positie van deze doelgroep te versterken.

Verder hebben leden van de adviesraad vergaderingen van de gemeenteraad
bijgewoond, verschillende door de gemeente(raad) georganiseerde
informatieavonden en participatiebijeenkomsten. Ook zijn leden, in regionaal
verband, bij provinciale bijeenkomsten over openbaar vervoer geweest.
Digitalisering
De mogelijkheid en wenselijkheid van digitalisering voor het werk van de
adviesraad is een paar keer besproken in 2019. Een keer in een uitgebreide
sessie onder leiding van de heer Mulderij (ict, gemeente Zuidplas). Aan de hand
van voorstellen die de heer Mulderij zal doen, zal de adviesraad in 2020 een
besluit nemen over verdere digitalisering.
Begroting
In het najaar is zoals gebruikelijk de begroting voor het volgende jaar ingediend.
Meest opvallende in deze begroting is een bescheiden verhoging van de
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vergoeding voor de leden en de notulist van 30 naar 40 euro per vergadering. De
extra vergoeding voor het db is in gelijke mate verhoogd.
De begroting is goedgekeurd.
Koepel van Adviesraden
De adviesraad heeft besloten met ingang van 2020 lid te worden van deze
koepelorganisatie. Belangrijke overweging daarbij is de toegang tot informatie en
artikelen die van belang zijn voor het werk van de adviesraad. Die informatie is
beschikbaar voor alle leden.

Financieel verslag
ADVIESRAAD SOCIAAL DOMEIN GEMEENTE ZUIDPLAS
Realisatie 2019
Omschrijving

Realisatie 2019

Toelichting begroting 2019

Begroting 2019 Realisatie 2018
Subsidie:
Bijdrage Gemeente Zuidplas

Stand 1 januari

ING
ING Spaar
Te betalen

470
8000
-127

470
8000
-2325
8343

Ontvangsten:
Bijdrage Gemeente Zuidplas
Kruisposten
Ontvangen rente

16000
0
2

16.000

1321
6000
0
6145

16000
0
0

7321 Vergoedingen:
16 leden á € 480,- (11 vergaderingen)
Vergoeding DB + voorzitters werkgroep
Vergoedingen 1e + 2e schil

10950
0
6

7.680
1.350
250
9.280

Kosten:

Totaal ontvangsten
Uitgaven:
Onkostenvergoeding vrijwilligers
Vaste vergoeding dagelijks bestuur
Opleidingskosten/deskundigheidsbevordering
Overige kosten
Zaalhuur
Bankkosten
Kosten Website + ICT
Totaal uitgaven
Stand 31 december ING
ING Spaar
Te betalen

16002

16000

10956 Opleidingskosten
Deskundigheidsbevordering / seminars
Lidmaatsch.overkoepelende instanties

6890
0
0
2624
0
167
624

9280
2700
2250
0
150
1620
10305

167
14000
-127
14040

7463
0
1500
2459
0
143
567

14040

16000
470
8000
-2325
6145

6145

2.700

Zaalhuur
Vergaderkosten
12131

470
8000
-2325
6145

2.000
300
400

Bankkosten
Kosten Website + ICT

6145 Totaal uitgaven

1.500
750
2.250
150
1.620
16.000

Specificatie te betalen :

Toelichting begroting 2019:
In verband met de verwachte toename is het aantal leden op 16 gesteld.
Gezien de nieuwe leden is weer een bedrag van € 2.000 opgenomen voor opleidingskosten.
Er is € 1.300 extra opgenomen voor digitalisering.

Huur zaal Moordrecht

105,00

Bankkosten

15,53

Declaratie H vd Meer

26,30

Nabetaling 1e kw G. Matarazzi

10,00

Specificatie te ontvangen:
Dubbele betaling 4e kw L.den Hollander

30,00

Het financieel verslag is op 14 februari 2020 door de kascontrolecommissie
gecontroleerd en in orde bevonden. De commissie stelt voor de stukken goed te
keuren en de penningmeester te dechargeren.
De kascontrolecommissie heeft bestaan uit: Mevrouw G.M.A. Matarazzi – de
Zoete ende heer A.P. van Sprang.
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Vanwege de maatregelen in verband met het Coronavirus is de leden gevraagd
per e-mail te reageren op en in te stemmen met het jaarverslag en het financieel
verslag 2019. Uit deze raadpleging is gebleken dat de leden instemmen met de
verslagen. Met inbegrip van enkele redactionele wijzigingen heeft het dagelijks
bestuur het Jaarverslag en Financieel Verslag 2019 vastgesteld op 17 maart
2020.
Voor vragen over dit jaarverslag en het financieel verslag of voor informatie over
de Adviesraad Sociaal Domein Zuidplas kunt u contact opnemen met de
secretaris.
Moordrecht,
17 maart 2020

Machteld Dutman
voorzitter

Hans van der Meer
secretaris

Bijlage
Samenstelling adviesraad en rooster van aftreden, stand maart 2020
Naam

Lid sinds

Einde
eerste
termijn

Einde
tweede
termijn

Wim van Dorp
2014, dec.
2022
Jan van de Bree
2016, nov.
2020
Nel Oudijk
2016, nov.
2020
Hans Visser
2016, nov.
2020
Machteld Dutman, voorzitter
2017, juli
2021
Hans van der Meer, secretaris
2017, juli
2021
Mart Sinke
2018, dec.
2022
Rens den Hollander, penningmeester 2019, mei
2023
Gabriëlle Matarazzi
2019, juni
2023
Yvonne de Ronde
2019, juni
2023
Denise Le Pair*
2020, febr.
2024
Aad van Sprang*
2020, febr.
2024
Marga Jordaans, notuliste
(2020, jan.)
* als lid gevraagd in 2019 en heeft ook enkele vergaderingen bijgewoond
Gestopt in 2019:
Sita Paltoe
Aïcha Zerrouki
Aart de Haan
Anneke Jansen, notuliste
Bij einde eerste termijn aftredend en herbenoembaar
Bij einde tweede termijn aftredend en niet herbenoembaar

