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Voor u ligt het jaarverslag 2021 van de Adviesraad Sociaal Domein Neder-Betuwe
(ASD).
Het jaarverslag geeft in hoofdlijnen de ontwikkelingen en activiteiten aan van de
Adviesraad. De belangrijkste taak van de Adviesraad is het adviseren aan het
College van Burgemeester & Wethouders, 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 Adviesraad. 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 Adviesraad worden gevraagd en ongevraagd adviezen gegeven over
beleidszaken binnen het sociaal domein aan het College van Burgemeester en
Wethouders.
Helaas was het kalenderjaar 2021 ook nog steeds een "corona jaar" Vanwege de
pandemie kon de Adviesraad slechts een keer fysiek bij elkaar komen. De andere
vergaderingen werden digitaal gedaan.
We hebben als Adviesraad het afgelopen jaar toch meer (digitale) aansluiting
proberen te zoeken bij de diverse gremia binnen het sociale domein van de
gemeente en ook daarbuiten.
In mei werd afscheid genomen van Marja den Hartog en Mecheline Doornebal
(einde 2e termijn), beiden ongeveer 8 jaar lid van de Adviesraad. Nogmaals een
woord van dank voor beide leden is hier op zijn plaats.
In de loop van 2021 zijn de leden Evert Oskam en Nathalie van Doorn, op hun
verzoek, gestopt met de werkzaamheden voor de Adviesraad. Beiden hadden priveredenen om voortijdig te stoppen. Als ASD willen we ook hen bedanken voor het
gedane werk.
Met ingang van 1 december 2020 mochten we twee nieuwe ASD leden
verwelkomen, na een sollicitatieprocedure. Alize Tijssen en Willem van den Hatert,
beiden uit Kesteren kwamen de ASD versterken.

Participatie projecten:
Het opstellen van een nieuwe nota Sociale Domein onder leiding van Wietske
Dekkers is afgerond. We hebben in dit traject geparticipeerd en zijn blij met de
geschreven nota. We zullen, zodra er vervolgstappen worden gezet (in de loop van
2022), weer meedoen.
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Het OCO- project (onafhankelijk cliëntondersteuning) is door Mayan Oomkes geleid.
Namens de Adviesraad draagt Willem van den Hatert hierin zijn steentje bij.
Tevens werd deelgenomen aan koploperproject "Samen is Leuker". Dit loopt nog
door en wordt geleid door stichting Welzijn Rivierstroom.
Tenslotte is een apart jeugdproject gestart. Dit gaat medio 2022 meer beslag krijgen.

2.0

Vergaderingen

De Adviesraad heeft 6 maal vergaderd in 2021: 3 februari, 14 april, 16 juni, 8
september, 27 oktober en 15 december. Alleen de vergadering van 8 september was
fysiek in de Raadszaal in aanwezigheid van wethouder Herma van Dijkhuizen en
beleidsmedewerker Jenneke Wieberdink.
De andere 5 vergaderingen hebben we digitaal vergaderd.
Verder waren er veel digitale overleggen in verband met de genoemde projecten
waarin de Adviesraad meedoet.
Binnen de ASD zijn de aandachtspunten met de vertegenwoordigers ASD benoemd:

Edo Sprong, voorzitter
Piet Barten, secretaris

Erik Roelofsen,
penningmeester
Anton Mauritz
Wim van Olderen
Alize Tijssen

Willem van den Hatert
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Welk domein
Bijwonen vergaderingen Koepel Adviesraden
Algemene en actuele zaken
Ouderenzorg
Secretariaat
Koploper traject Samen is leuker
Werk en inkomen / schuldhulpverlening
Financieel aanspreekpunt voor gemeente
Jeugdzorg
Ouderenzorg
Werk en inkomen / werkzaak
WMO
Werk, inkomen en schuldhulpverlening
WMO
WMO
Ouderenzorg
Project Onafhankelijke Cliëntondersteuning

Vacant
Vacant
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2.2 Uitgebracht advies
In 2021 werden 4 gevraagde adviezen uitgebracht op de volgende gebieden :
1. Beleidsregels Wmo woonvoorzieningen, vervoersvoorzieningen en rolstoelen
2. Nota Sociaal Domein
3. Verordening Jeugdhulp gemeente Neder-Betuwe 2022
4. Beleidsregels en Verordeningen Werk en Inkomen
Voorts werd 1 ongevraagd advies uitgebracht voor:
1. Wet inburgering

2.2 Overleg met de gemeente
In 2021 heeft enkele malen digitaal overleg plaatsgevonden met senior
beleidsadviseur Sociaal Domein, Maarten van Rosmalen.
Vanwege corona en drukke werkzaamheden van de genoemde beleidsadviseur is
het contact wat minder frequent geweest. We hopen in 2022 het overleg weer te
intensiveren, alsmede met de nieuw te verkiezen wethouders na de
gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022.

3.0 Ondersteuning, achterban, aandachtsgebieden en externe
contacten
3.1

Ondersteuning

De ASD heeft per 1-1-2022 het lidmaatschap van het regionaal netwerk
Adviesraden Sociaal Domein opgezegd. We vonden het rendement en het nut
steeds minder worden van deze kleine regionale koepel.
Wel zijn we lid van de Koepel Adviesraden. Dit orgaan is landelijk en kan veel meer
input geven.
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.
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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.
Een afvaardiging van de ASD heeft in het najaar een gesprek gehad met de
coördinator en enkele consulenten van de Kernpunten. Wij vinden het jammer dat de
Kernpunten al 2 jaar gesloten zijn en uitsluitend digitaal en telefonisch contact
hebben met hun cliënten.

3.3

Aandachtsgebieden

In 2021 is het werken met aandachtsgebieden gecontinueerd en uitgebreid onder
invloed van de nieuwe taken die vanuit de overheid naar de gemeente worden
overgeheveld.
De leden van de ASD hebben allen één of meerdere taakgebieden onder hun
beheer, zoals eerder benoemd.

3.4

Externe contacten

Er worden regelmatige voorlichting- en discussiebijeenkomsten bezocht.
In 2021 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/projectgroepen
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.nederbetuwe.nl, onder “Zorg, welzijn en
inkomen”. secretaris@asdnederbetuwe.nl is het correspondentie mailadres van de
ASD.
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5.0

Financiën

Financieel jaarverslag 2021.
Begroting over het jaar 2021:
Vergoedingen/declaraties over het jaar 2021:
Over op de begroting over het jaar 2021:

€ 9.000,00
€ 6.658,00
€ 2.342,00

Uitgaven:
ASD vergadering februari aanwezig 10 personen a € 87,23
ASD vergadering april aanwezig 9 personen a € 87,23
ASD vergadering juni aanwezig 7 personen a € 87,23
ASD vergadering september aanwezig 6 personen a € 87,23
ASD vergadering oktober aanwezig 6 personen a € 87,23
ASD vergadering december aanwezig 6 personen a € 87,23
Bankkosten
Contributie Koepel Adviesraden sociaal domein
Contributie St. Netwerk Adviesraden sociaal domein Rivierenland
Overige declaraties totaal
Training koepel Adviesraden Sociaal Domein
Totale uitgaven

6.0

€ 872,30
€ 785,07
€ 610,61
€ 523,38
€ 523,38
€ 523,38
€
81,47
€ 510,00
€ 1.750,00
€ 208,41
€ 70,00
€ 6.658,00

Vooruitblik op 2022

Het jaar 2021 was ook 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. We willen ons graag binden aan een beheersbaar aantal projecten.
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