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Voor u ligt het jaarverslag 2020 van de Adviesraad Sociaal Domein Neder-Betuwe.
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.
Het mag niet als verrassend worden beschouwd dat ook voor de ASD het jaar werd overschaduwd
door de Corona pandemie.
In 2019 werd de WMO-raad naar ASD omgevormd. Vooral omdat het sociale domein veel meer
omvat dan alleen WMO. Er willen ons meer wortelen in het sociaal domein van onze gemeente.
Twee vergaderingen konden we nog, in oude stijl, samen doen in januari/februari en daarna hebben
we elkaar alleen digitaal gezien en gesproken.
In januari werd afscheid genomen van Ina Koster en Rina Kuenen, beiden lid van de adviesraad vanaf
de start. Omdat hun termijn erop zat, verlieten zij de ASD. Nogmaals een woord van dank voor beide
leden van het eerste uur is hier op zijn plaats.
In dezelfde vergadering was wethouder Herma van Dijkhuizen aanwezig. Zij wilde de ASD feliciteren
met de nieuwe naam en nieuwe start. Voor de lokale krant werd een groepsfoto gemaakt.
Nadat in maart de Corona pandemie flink toesloeg zijn er enkele overleggen gecanceld.
De maanden mei tot oktober werd het secretariaat tijdelijk overgenomen door Mecheline Doornebal
in verband met ziekte secretaris.
In het voorjaar is door de voorzitter, namens de ASD, bij beleidsmedewerker van Rosmalen gevraagd
om het bestaan van de ASD meer onder de aandacht te brengen bij de diverse onderdelen van het
sociale domein binnen de gemeente. Dit leidde direct tot participatie van de ASD in het
Koploperproject (projectleider Wietske Dekkers) waaraan de gemeente Neder-Betuwe, landelijk,
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meedoet. In 2021 zal er een nieuwe nota Sociaal Domein worden gepresenteerd aan de
gemeenteraad.
Verder zijn we als ASD betrokken bij het project Samen is leuker van Welzijn Rivierstroom. Dit is nu
exact een project waar we als adviesraad wat in kunnen doen. Meer dan 15 disciplines binnen het
sociale domein is hierbij actief betrokken. Hier wordt op verschillende zaken als, eenzaamheid, jeugd,
ouderenzorg, etc ingezoomd en inmiddels loopt dit project.
Dit wordt geleid door projectteam GGD (Doke Verstegen)
Daarnaast is het 3e project opgestart waarin we als adviesraad meedoen. Het project Onafhankelijke
Cliënt Ondersteuning (OCO), dit wordt geleid door projectleider Mayan Oomkes.
We merken dat het in de gemeente Neder-Betuwe binnen het sociale Domein borrelt van nieuwe
ideeën. We merken dat we als adviesraad samen nog beter de omslag moeten maken richting het
steeds maar groter wordende sociale domein.
Binnen de adviesraad zijn de taakvelden jeugd, ouderenzorg, etc . nu verdeeld.
2.0

Vergaderingen

De ASD heeft 6 maal vergaderd in 2020: 13 januari, 6 februari, 15 juli, 16 september, 28 oktober en
9 december.
2.1

Adviezen

- In 2020 is een gevraagd advies gestuurd naar het college met betrekking tot de wijziging WMOverordening.
- Gevraagd advies beleidsregels woonvoorzieningen, woonaanpassingen en vervoersvoorzieningen
2.2

Overleg met de gemeente

In 2020 heeft enkele malen overleg plaatsgevonden met senior beleidsadviseur Sociaal Domein,
Maarten van Rosmalen. Met hem is vooral gesproken over de participatie van de ASD in de
verschillende disciplines binnen het sociale domein.
Vanwege Corona is er slechts een keer contact geweest met de wethouders van Dijkhuizen en Klein.
De ASD streeft voor 2021 naar een structureel overleg met de wethouders/beleidsmedewerker(s).
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3.0 Ondersteuning, achterban, aandachtsgebieden en externe
contacten
3.1 Ondersteuning
De ASD 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., zoals
bijvoorbeeld een afdruk van een ongevraagd advies wat kan woren gebruikt.
Deze overleggen worden in principe bezocht door voorzitter Edo Sprong en lid Evert Oskam.
Er worden door de Koepel ook (ongevraagde) adviezen voorbereid op de belangrijke regionale
thema’s en beschikbaar gesteld aan de leden van de koepel.
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
dit gecontinueerd kan worden.

3.2 Achterban
Er zijn lopende contacten met plaatselijke organisaties zoals SWAN, gemeente Neder-Betuwe, PCOB
Kesteren, de kernpunten in de dorpen, 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.
3.3 Aandachtsgebieden
In 2020 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.
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3.4 Externe contacten
Er worden regelmatige voorlichting- en discussiebijeenkomsten (digitaal) bezocht.
In 2020 gold dat onder andere voor:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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
Lopende contacten met verschillende organisaties
Deelname aan de cliëntenraad van de Werkzaak ( 8 maal per jaar)

4.0 PR en communicatie
De ASD is 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.
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5.0

Financiën

Financieel jaarverslag 2020
Begroting over het jaar 2020:
Vergoedingen/declaraties over het jaar 2020:
Over op de begroting over het jaar 2020:

€ 9,000.00
€ 7,350.14
€ 1,649.86

Begroting

€ 9,000.00

Uitgaven
ASD vergadering januari aanwezig 11 personen a € 84,77
ASD vergadering februari aanwezig 9 personen a € 84,77
06/02/2020
ASD vergadering juli aanwezig 9 personen a € 84,77
ASD vergadering september aanwezig 9 personen a € 84,77
ASD vergadering oktober aanwezig 9 personen a € 84,77
28/10/2020
ASD vergadering december aanwezig 10 personen a € 84,77
Training koepel Adviesraden Sociaal Domein
Koepel Adviesraden Sociaal Domein contributie
St. Netwerk Adviesraden Sociaal Domein Rivierenland contributie
Overige declaraties totaal
Totale uitgaven

6.0

Vooruitblik op 2020
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Datum
€ 932.47
13/01/2020
€ 762.93
€ 762.93
15/07/2020
€ 762.93
16/09/2020
€ 762.93
€ 847.70
€ 110.00
€ 500.00
€ 1,750.00
€ 158.25
€ 7,350.14

09/12/2020
09/10/2020

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.
In het jaar 2020 werden Alize Tijssen en Willem van den Hatert bereid gevonden om een plek in te
nemen in de ASD (na een sollicitatieprocedure)
Naam
Edo Sprong
Piet Barten
Erik Roelofsen
Nathalie Gerritsen

Functie
voorzitter
secretaris
penningmeester
lid

Mecheline Doornebal
Marja den Hartog
Wim van Olderen

lid
lid
lid

Evert Oskam
Anton Mauritz
Alize Tijssen
Willem van den Hatert

lid
lid
lid
lid

Aandachtsgebied
projecten
Vrijwilligers/mantelzorgers/zorgcentra
Participatiewet
Mensen met lichamelijke/verstandelijke
beperking
Jeugdbeleid
Mantelzorg/vrijwilligerswerk/ouderenzorg
Participatie, specifieke doelgroep;
werknemers bij de werkzaak
WSW dienstverband van voor 1 januari 2015
inwerkingtreding P-wet)
Senioren
Ouderen- en gehandicaptenzorg
WMO en Werk, inkomen, schuldhulp
Ouderenzorg en project onafhankelijke
cliëntondersteuning (OCO
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