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Voor u ligt het jaarverslag 2019 van de Adviesraad Sociaal Domein Neder-Betuwe. Wij begonnen het 
jaar 2019 als WMO-raad. Door de steeds verdere complexiteit van onderwerpen binnen het sociaal 
domein, is in 2019 de transitie gemaakt van WMO-raad naar Adviesraad Sociaal Domein (verder te 
noemen ASD). Deze transitie heeft de raad veel tijd en energie gekost. Wij willen echter klaar zijn 
voor de toekomst. 
Eerst werd door een werkgroep een nieuwe verordening opgesteld. Wij hadden hierbij een prettige 
ondersteuning van Maarten van Rosmalen, seniorbeleidsmedewerker Sociaal Domein gemeente 
Neder-Betuwe. In het najaar van 2019 is de verordening door de gemeenteraad geaccordeerd. 
Hierna werd een nieuw Huishoudelijk Reglement ASD door een werkgroep opgesteld. 
Zowel de Verordening als het HH-reglement staat op de site van de gemeente Neder-Betuwe.         
Als ASD hebben wij een eigen omgeving op de site. 
Het jaarverslag geeft in hoofdlijnen de ontwikkelingen en activiteiten aan van de ASD. De 
belangrijkste taak van de ASD is het adviseren aan het College van B&W en de gemeenteraad, met 
als doel haar invloed door te laten werken in het gemeentelijk beleid. Het advieswerk is dan ook een 
gezamenlijke inspanning van de leden van de ASD. Deze is er niet voor individuele 
belangenbehartiging, maar kan wel een rol spelen in het signaleren van knelpunten die de burgers 
ondervinden en daar aandacht voor vragen.  
Door de ASD-raad wordt gevraagd en ongevraagd adviezen gegeven over beleidszaken binnen het 
sociaal domein aan het college. 
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2.0 Vergaderingen 
De WMO-raad heeft 4 maal vergaderd in 2019: 19 februari, 16 april, 21 mei, 15 oktober.  
Om de transitie van WMO-raad naar ASD te bewerkstelligen, hebben wij ons als groep opgesplitst in 
2 werkgroepen om de Verordening en HH-reglement. In deze hoedanigheid zijn wij diverse malen bij 
elkaar geweest om tot het gemelde resultaat te komen. 
 
2.1 Adviezen 
In 2019 is geen gevraagd of ongevraagd advies aan het College van B. en W. uitgebracht.  
 
2.2 Overleg met de gemeente 
In 2019 heeft enkele malen overleg plaatsgevonden met seniorbeleidsadviseur Sociaal Domein, 
Maarten van Rosmalen, wethouder H. Keuken en wethouder H. van Dijkhuizen. 
Dit overleg wordt van beide zijden als constructief ervaren. Onder meer is het probleem van 
maaltijdbezorging en de begeleiding bij het nuttigen van de maaltijd. Helaas ziet de gemeente geen 
taak voor zich weggelegd. 
De ASD streeft naar een regelmatig overleg met de wethouders/beleidsmedewerker wat in 
2019 ook werd gerealiseerd (voor- en najaar), meestal aan het begin van een reguliere vergadering. 
 
 
3.0 Ondersteuning, achterban, aandachtsgebieden en externe contacten 
 
3.1 Ondersteuning 
De WMO-raad neemt deel aan het regionaal netwerk Adviesraden Sociaal Domein (in de loop van 
2018 al veranderd in ZORGBELANG INCLUSIEF), daarin wordt vaak belangrijke informatie 
aangedragen. Deze overleggen worden in principe bezocht door voorzitter Edo Sprong en lid Evert 
Oskam.  
Er worden ook adviezen voorbereid op de belangrijke regionale thema’s.  
Het netwerk wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris van Zorgbelang Gelderland. De 
ASD vindt het van groot belang dat de gemeente bijdraagt aan deze ondersteuning zodat 
deze gecontinueerd kan worden.  
 
3.2 Achterban 
Er zijn lopende contacten met plaatselijke organisaties zoals SWAN, Neder-Betuwe, PCOB Kesteren, 
vrijwilligersorganisaties, de huizen van de gemeente en zorgcentra Elim in Ochten en het Anker in 
Kesteren. Hierdoor blijft de ASD geïnformeerd over actuele ontwikkelingen en knelpunten.  
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3.3 Aandachtsgebieden 
In 2019 is het werken met aandachtsgebieden gecontinueerd en uitgebreid onder invloed van de 
nieuwe taken die vanuit de overheid naar de gemeente worden gezet.  
De leden van de ASD hebben allen een van de taakgebieden onder hun beheer. Deze taakgebieden 
zijn opgenomen in het overzicht bij hoofdstuk 7. 
 
3.4 Externe contacten 
Er worden regelmatige voorlichting- en discussiebijeenkomsten bezocht. 
In 2019 gold dat onder andere voor: 
 
• Bijeenkomst MEE Gelderse Poort over Reablement 
• Bijeenkomst Netwerk Geriatrie (tweemaal) 
• Netwerk zorgbelang Gelderland (enkele malen) 
• Bijeenkomst Stichting Netwerk ASD Rivierenland  
• Zorgbelang sluit aan Leerlingenvervoer Versis 
• Bijeenkomst Voeding/ Conditie van Ouderen 
• Netwerkbijeenkomst “Gelijk is gelijk” 
• Scholing Sociaal Domein 
• Onderzoek sociale kaart voor ouderen in gemeente Neder-Betuwe 
• Bijeenkomst Huishoudelijke hulp 
• Advies beschermd wonen van Zorgbelang 
• Stichting Netwerk Adviesraden Sociaal Domein Rivierenland, bijeenkomst NWR 
• Hannie van Leeuwenlezing door Jet Bussemakers 
• Bijeenkomt SWB en Kleurrijk Wonen 
• Bijeenkomst Geriatrisch Netwerk 
• Cursus van Zorgbelang 
• Lopende contacten met verschillende organisaties 
• Deelname aan de cliëntenraad van de Werkzaak ( 8 maal per jaar) 
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4.0  PR en communicatie 
 
De ASD is goed te vinden op de website www.neder-betuwe.nl, onder “Inwoners”.   
De mailadressen: 
 
voorzitter@asdnederbetuwe.nl en secretaris@asdnederbetuwe.nl zijn de correspondentie 
mailadressen van de ASD.  
 
 
5.0 Financiën  
 
Financieel jaarverslag 2019   
 
De begroting over het jaar 2019:  € 9000,00  
Vergoedingen/declaraties over het jaar 2019: € 7194,63  
Over op de begroting over het jaar 2019: € 1805,37  
 
Begroting € 9000,00  
Uitgaven 
                         Datum 
Netwerk WMO-raden jaarlijks     € 3368,00 2019 
ASD vergadering februari aanwezig 11 personen á € 82,46 € 907,06 19/02/2019 
Training koepel Adviesraden Sociaal Domein   € 280,00 03/03/2019 
ASD vergadering april aanwezig 12 personen á € 82,46  € 989,52 16/04/2019 
ASD vergadering mei aanwezig 10 personen á € 82,46  € 824,60 21/05/2019 
ASD vergadering oktober aanwezig 9 personen á € 82,46 € 742,14 15/10/2019 
Overige declaraties totaal jaar 2019     €  83,31 2019 
Totale uitgaven € 7.194,63  
   
 
Begroting jaar 2019 € 9000,00  
Uitgaven jaar 2019 € 7194,63  
Over op begroting € 1805,37 
  
 

mailto:voorzitter@asdnederbetuwe.nl
mailto:secretaris@asdnederbetuwe.nl
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 6.0 Vooruitblik op 2020 
Het jaar 2020 is nu al bijzonder vanwege de huidige Corona crisis. Als ASD willen we onze krachten en 
talenten zoveel mogelijk koppelen aan een belangrijk item binnen het Sociaal Domein. We beseffen 
dat er van een ASD lid best veel wordt gevraagd. 
 
 
7.0 Samenstelling en mutaties ASD 
Omdat de leden Ina Koster en Rina Kuenen beiden hun 2 termijnen hadden uitgediend, is er, 
informeel, afscheid genomen van beiden. Rina nam afscheid in een reguliere vergadering en van Ina 
werd bij haar thuis afscheid genomen vanwege persoonlijke omstandigheden. 
Ina en Rina hebben veel betekend voor de WMO-raad / ASD, zij waren lid van het eerste uur en 
hadden dus veel kennis in huis. Nogmaals veel dank voor jullie inzet de afgelopen jaren! 
 
Inmiddels werd eind 2019 een nieuwe sollicitatiecommissie in het leven geroepen. Er werd een 
vacature de deur uitgedaan, welke werd geplaatst in Gemeentenieuws, website en het 
gemeenteblad. De sollicitatiecommissie gaat aan het werk met de binnengekomen sollicitaties. 
 
Naam    Functie                Aandachtsgebied 
Edo Sprong   voorzitter 
Piet Barten   secretaris  Vrijwilligers/mantelzorgers/zorgcentra 
Erik Roelofsen   penningmeester Participatiewet 
Nathalie Gerritsen  lid         Mensen met lichamelijke/verstandelijke    
                                                                                                     beperking                                                                                       
Mecheline Doornebal  lid   Jeugdbeleid 
Marja den Hartog  lid   Mantelzorg/vrijwilligerswerk/ouderenzorg 
Wim van Olderen  lid   Participatie, specifieke doelgroep;   
                                                                                                     werknemers bij de werkzaak  
                                                                                                     WSW dienstverband van voor 1 januari 2015 
                                                                                                     inwerkingtreding P-wet) 
Evert Oskam   lid   Senioren 
Anton Mauritz   lid                Ouderen- en gehandicaptenzorg 
Willemien van der Meijden lid   Ouderenzorg 
 
 
 
Colofon 
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                             p/a Lindelaan 24 
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