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1. Terugblik en vooruitblik door de voorzitter 
 
 

 
 
Beste lezers, 
 

Voor u ligt het jaarverslag 2020 van de Adviesraad Sociaal Domein. Dat is helaas 
later dan u van ons gewend bent.  
 

De Corona pandemie heeft ook ons aanzienlijk beperkt in met name de contacten 
met mensen uit bijvoorbeeld netwerkgroepen/achterban en andere organisaties. 
Het videobellen kwam ervoor in de plaats …. 
 

Inspiratiesessies konden niet worden georganiseerd.  
 

Drie leden hebben de Adviesraad verlaten en inmiddels zijn er drie nieuwe leden 
bijgekomen. Gelukkig bleven wij, ondanks de COVID-19, wel in staat om eenzelfde 
“productie” aan gevraagde en ongevraagde adviezen aan het college te geven. 
 

Voor de rest van 2021 en 2022 zullen wij vooral inzetten op intensivering van onze 
contacten met de diverse netwerkgroepen/achterban en inwoners om zo goed als 
mogelijk te blijven weten wat er speelt. Ook gaan wij door met de werving van 
inwoners die interesse hebben in het werk van de Adviesraad en er lid van willen 
worden. Wij denken dan in de eerste plaats aan meer vrouwen en inwoners met 
een beperking, zodat wij een afspiegeling kunnen zijn van de beoogde inclusieve 
samenleving. 
 

Corona of niet, het blijft zaak om voortdurend de positie van de kwetsbare 
inwoners voor ogen te houden. 

 

Namens de Adviesraad Sociaal Domein SV, 
 

Tom A. Boon 
Voorzitter 
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2. Adviesraad Sociaal Domein Stichtse Vecht 
 

2.1. Visie en missie  
Visie 
De Adviesraad Sociaal Domein Stichtse Vecht (de Adviesraad) geeft, gevraagd en 
ongevraagd onafhankelijk advies aan het college met het doel om het gemeentelijk 
beleid en de uitvoering hiervan te beïnvloeden, zodat alle inwoners op basis van 
zelfredzaamheid optimaal kunnen participeren in een bereikbare en toegankelijke 
samenleving. De Adviesraad stelt nadrukkelijk hierbij op te komen voor een sociaal 
leefbare inclusieve samenleving met bijzondere aandacht voor de mens in 
kwetsbare omstandigheden. 
 

Missie 
De Adviesraad wil een raad zijn voor alle inwoners. De Adviesraad:  

• streeft ernaar om sociale samenhang en zelfredzaamheid te vergroten, waar-
door zoveel mogelijk inwoners op een optimale wijze participeren in de samen-
leving; 

• adviseert en monitort het gemeentelijk beleid op doelmatigheid, toegankelijk-
heid en veiligheid.  

 

De Adviesraad vervult hiertoe de volgende rollen 
• Signaleren 

De Adviesraad signaleert voor het college, zowel mondeling als schriftelijk, 
knelpunten, ontwikkelingen en kansen ter verbetering van het gemeentelijk 
integraal beleid; 

• Initiëren 
De Adviesraad zet, waar mogelijk, overleg in gang c.q. organiseert bijeen-
komsten/inspiratiesessies in samenwerking dan wel na overleg met beleids-
medewerkers; 

• Adviseren 
De Adviesraad voorziet het college, zowel gevraagd als ongevraagd van advies; 

• Evalueren 
De Adviesraad stimuleert evaluatie van het gevoerde beleid en de effectiviteit 
daarvan; 

• Creëren 
De Adviesraad levert input en werkt samen door middel van cocreatie voor het 
optimaliseren van het door het college geïnitieerde bestaande en nieuwe 
beleid. 

 

2.2 Organisatiestructuur en werkwijze  
De Adviesraad heeft een dagelijks bestuur (DB) dat bestaat uit een voorzitter, een 
vicevoorzitter, een secretaris en een penningmeester. De Adviesraad heeft 
maximaal 13 leden en wordt bijgestaan door een ondersteuner. 
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2.3 Beleidsvelden en Taakveldgroepen 
De Adviesraad adviseert en borgt zoveel mogelijk de inwonersparticipatie op de 
volgende beleidsvelden: 

 1: Wonen, Welzijn en Zorg (Wmo); 
 2: Sociale Zaken (Participatiewet, Schuldhulpverlening en Werk en Inkomen); 
 3: Jeugdzorg (Jeugdwet, Wet Passend Onderwijs).  

 

Taakveldgroepen 
Ieder beleidsveld wordt beheerd door een taakveldgroep. Deze bestaat uit 3 
kernleden, die op basis van hun deskundigheid en affiniteit de beleidsvelden 
bedienen. Zij vervullen een actieve rol in het realiseren van de periodiek 
vastgestelde doelen per beleidsveld. Deze doelen zijn opgenomen in het Jaarplan, 
dat uiterlijk in januari van het betreffende jaar plenair wordt vastgesteld.  
 

2.4 Relatie met het college van B&W en netwerkgroepen 
Met het instellingsbesluit van 20 februari 2018 is de adviesprocedure vastgesteld. 
In dit besluit is omschreven hoe het college met adviezen omgaat en de manier 
van terugkoppeling. Wanneer nodig is er overleg met de Adviesraad. Het college 
stelt secretariële/bestuurlijke ondersteuning beschikbaar voor 16 uur per week. 
Het DB-overleg is tweemaal per jaar met de wethouders Sociaal Domein en Werk 
en Inkomen. 
 

Relatie met netwerkgroepen 
De Adviesraad onderhoudt actief contact met alle relevante partijen (netwerk-
groepen/achterban) en is voor hen zichtbaar als onafhankelijk orgaan. De 
Adviesraad zorgt middels contacten met de netwerkgroepen/achterban ervoor 
tijdig signalen op te vangen en zo op de hoogte te zijn van specifieke behoeften 
van deze partijen. De netwerkgroepen/achterban leveren meestal een bijdrage 
aan het (gevraagd en ongevraagd) conceptadvies. Structurele contacten worden 
onderhouden met: het Platform Cliëntenraden Stichtse Vecht, de Seniorenraad 
Stichtse Vecht, het Netwerk Beter Samen, het Platform Gehandicapten Stichtse 
Vecht, de Jongerenraad Stichtse Vecht, de conferentie van Kerken, de Sportraad 
Stichtse Vecht, Maarssens Overleg Leefklimaat (M.O.L.), e.d. 
 

2.5 Samenstelling en Rooster van aftreden 
In bijlage 1 treft u de samenstelling Adviesraad en het Rooster van aftreden per 31 
december 2020 aan. 
 

2.6 Financiën 
Financieel overzicht 2020 regulier werkbudget van € 35.525, - en loopt van 1 
januari t/m 31 december 2020. De werkelijk uitgaven lagen met € 16.785, - op een 
beduidend lager niveau met de Corona-pandemie als belangrijke oorzaak. Zo 
konden veel van de voorgenomen activiteiten geen doorgang vinden en/of werden 
opgeschort. Bijlage 2 geeft de onderliggende cijfers met tevens de begroting voor 
2021, zoals deze in de plenaire vergadering van de Adviesraad d.d. 13 januari 2021 
is vastgesteld. 
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 3. Overleg en Inspiratiesessie bijeenkomsten 
 

3.1 Plenair overleg 
In 2020 kwam de raad 10 maal plenair bijeen en heeft de Adviesraad 15 adviezen 
uitgebracht, 11 gevraagd en 4 ongevraagd. Zie bijlage 3 voor de lijst van uitge-
brachte adviezen. Vanaf het 4e kwartaal hebben de plenaire bijeenkomst via 
beeldbellen plaatsgevonden. 
 

3.2 Contactpersoon overleg 
Op de 1e dinsdag van de maand is er gemeentelijk overleg (GO). Dit overleg is 
gericht op, Sociaal Domein breed, lopende en komende zaken respectievelijk de 
beleidsagenda van het college.  
 

3.3 Inspiratiesessie bijeenkomsten netwerkgroepen 
Helaas door de COVID-19 RIVM-maatregelen is het niet mogelijk geweest om 
Inspiratiesessies en netwerkgroepen/achterban bijeenkomsten te organiseren.  

 

4. Beleidsvoornemens 2021 
 

Beleidsvoornemens 
In bijlage 4 treft u de beleidsvoornemens voor 2021 aan. 
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Bijlage 1. 
 

Samenstelling en Rooster van aftreden per 31 december 2020 
 

  Datum van   

Naam: Toetreding: (Her)benoeming: 

DB     

Tom Boon 1-11-2018 1-11-2022 

Joris Meegdes 1-9-2018 1-9-2022 

      

Kernlid     

John Engels 10-6-2020 10-12-2020 

      

Aspirant-lid     

Lida Flantua 9-12-2020 9-6-2021 

Erik Dons 9-12-2020 9-6-2021 

      

Ondersteuner     

Louis Smeets     

      

 
Indien er vacatures binnen de Adviesraad zijn worden geïnteresseerden, na een 
gerichte werving op deskundigheid en taakveldgroep, als aspirant-lid toegelaten 
tot de Adviesraad. Als alle leden, na zes maanden, het erover eens zijn om het 
aspirant-lid tot lid te benoemen vraagt de voorzitter aan het college deze 
aspirant, door middel van een aanstellingsbesluit, tot lid van de Adviesraad te 
benoemen.  
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Bijlage 2. 
 

Financiële cijfers en planning 
       

Begroting/Werkbudget 2020    Bedrag 

             

Tegemoetkoming gemaakte onkosten leden € 17.525,00 

Opleidingskosten       - 4.000,00 

PR/Communicatie      - 1.000,00 

Teambuilding   - 1.000,00 

Wervingskosten/ICT       - 2.000,00 

Inspiratiesessies/presentaties     - 7.500,00 

Facilitaire kosten   - 2.500,00 

 € 35.525,00 

Werkelijke kosten 2020       Bedrag 

             

Tegemoetkoming gemaakte onkosten leden * € 11.736,19 

Opleidingskosten      - 2.717,50 

PR/Communicatie     - 459,05  

Teambuilding   -  

Wervingskosten/ICT      - 914,75 

Inspiratiesessies/presentaties     -  

Facilitaire kosten  957,54 

 € 16.785,03 

* De kosten van 2 uur extra ondersteuning worden uit de post Tegemoetkoming gemaakte onkosten leden 

gefinancierd. Door de COVID-19 zijn er geen Inspiratiesessies georganiseerd en is slechts beperkt gebruik gemaakt 
van (bij)scholing, zodat er hiervoor minder uitgaven zijn geweest. Het werkbudget is onderdeel van de begroting van 
Stichtse Vecht van het Sociaal Domein en niet uitgegeven gelden blijven hieronder vallen.  

 

       

Begroting/Werkbudget 2021     Bedrag 

             

Tegemoetkoming gemaakte onkosten leden * € 17.000,00 

Opleidingskosten       - 4.525,00 

PR/Communicatie      - 1.000,00 

Teambuilding   - 1.000,00 

Wervingskosten/ICT       - 2.000,00 

Inspiratiesessies/presentaties     - 7.500,00 

Facilitaire kosten   - 2.500,00 

 € 35.525,00 
 

Planning 
Door het in acht nemen van de COVID-19 en de RIVM-maatregelen zijn er in 2020 
geen Inspiratiessessies, netwerkgroepen/achterban bijeenkomsten en scholingen 
geweest. Zodra het toegestaan wordt zullen deze gepland worden. 
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Bijlage 3. 
 

Adviezen per beleidsveld/taakveldgroep 
In het verslagjaar heeft de Adviesraad 15 adviezen uitgebracht, 11 gevraagd en 4 
ongevraagd. Voor alle adviesaanvragen, voorzien van het AAF, heeft de Adviesraad 
een gedegen advies uitgebracht en daar waar van toepassing is gebruik gemaakt 
van de input van haar netwerkgroepen/ achterban. Op basis Taakveldgroep:  
 

Taakveldgroep 1 Wonen, Welzijn en Zorg (Wmo) 
• 192901ADVIESRAADLAS Ongevraagd advies concept Actualisering Woonvisie 

2017-2022; 

• 191702ADVIESLAS Reactie op het concept Actualisatie Woonvisie 2017-2022; 

• 191803ADVIESRAADLAS Advies op de nota Actualisatie Woonvisie 2017-2022 
(2028); 

• 191803ADVIESRAADLAS Bijlage bij 191803ADVIESRAADLAS Advies Actualisatie 
Woon-visie 2017-2022 (2028); 

• 190105ADVIESRAADLAS Reactie op Beantwoording ongevraagd advies 
Adviesraad Sociaal Domein over actualisatie woonvisie 2017-2022; 

• 190105ADVIESRAADLAS Advies Huisvestingsverordening 2019; 

• 193005ADVIESRAADLAS Eindadvies nota Positief Gezondheidsbeleid Stichtse 
Vecht; 

• 190307ADVIESRAADLAS Ongevraagd advies Kadernota 2020 en Menukaart 
lijst maatregelen en effecten sociaal domein. 

 

Taakveldgroep 2 Sociale Zaken (Participatiewet, Schuldhulpverlening, 
Werk en Inkomen) 
• 190410ADVIESRAADLAS Ongevraagd advies Collectieve Zorgverzekering 

Minima 2020. 
 

Taakveldgroep 3 Jeugdzorg (Jeugdwet, Wet Passend Onderwijs) 
• 193005ADVIESRAADLAS Advies Uitvoeringsregels Jeugdhulp; 

• 190706ADVIESRAADLAS Reactie op reactie college op 192905ADVIESLAS 
Advies Uitvoeringsregels Jeugdhulp; 

• 190409ADVIESRAADLAS Eindadvies Uitvoeringsregels Jeugdhulp; 

• 192810ADVIESRAADLAS Advies Aanpassing Uitvoeringsregels Jeugdhulp door 
uitspraak Centrale Raad van Beroep; 

• 190512ADVIESRAADLAS Ongevraagd advies Jeugdzorg hulp na Inspiratie-
sessie Van Beleving naar Beleid. 

 

Algemeen 
• 190204190204ADVIESRAADLAS Doorontwikkeling vergadermodel Stichtse 

Vecht 
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Bijlage 4. 
 

Beleidsvoornemens 2021 
Als de COVID-19 en RIVM-maatregelen (geheel) niet meer van toepassing zijn en 
er fysiek met alle netwerkgroepen, beleidsmedewerkers, regiocontacten, etc. 
weer frequent overleg kan plaatsvinden, zullen onderstaande voornemens 
gepland en uitgevoerd worden. 

 
• Uitbreiding van het aantal leden van de Adviesraad naar 11 leden;  

 

• Scholing van leden van de Adviesraad en netwerkgroepen/ achterban; 
 

• Halfjaarlijks overleg met de netwerkgroepen/ achterban; 
 

• Bezoeken van gerelateerde bijeenkomsten, studiebijeenkomsten, congressen, 
etc.; 

 

• Overleg en samenwerking met Participatieraden in Utrecht West; 
 

• Deelnemen aan werk/klankbordgroepen waar sociaal domein breed zaken 
spelen; 

 

• Cocreatie/coproductie van Inspiratiesessies met beleidsmedewerkers; 
 

• Kennismaking Adviesraad met (nieuwe)beleidsmedewerkers. 
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adviesraad.stichtsevecht@gmail.com 
 

www.adviesraadstichtsevecht.nl 

mailto:adviesraad.stichtsevecht@gmail.com

