Het Sociaal Domein gaat over de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), Participatiewet,
Wet Schuldhulpverlening, de Jeugdwet en wetten over passend onderwijs. De Adviesraad
Sociaal Domein (ArSD) geeft het College en de gemeenteraad advies (gevraagd en ongevraagd)
over het beleid en uitvoering van deze wetten.
De ArSD bestaat uit leden die ervaringsdeskundigen zijn op het brede terrein van het Sociaal
Domein. De ArSD heeft contact met inwoners en organisaties. Hun signalen worden
meegenomen in de adviezen van de ArSD.
De ArSD heeft een onafhankelijk voorzitter.
De visie en de werkwijze van de ArSD bij de uitvoering van zijn taken staan aan het eind van dit
jaardocument.

Jaarverslag 2019
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TERUGBLIK
Door de voorzitter
2019 een jaar van uitbouwen.
Een heel jaar voorzitterschap.
Een druk jaar met vele adviezen, adviezen die soms op korte termijn nodig waren zoals in het
jaarverslag te lezen is. En overleg. Overleg met de ambtenaren, wethouders, het Sociaal Plein of in de
Regio. Dat was hard werken, maar gelukkig is het niet ten koste van de kwaliteit gegaan. Hoe dat
mogelijk is bij de uitgebrachte adviezen? Beginspraak is het toverwoord. De Adviesraad Sociaal
Domein wordt bijna altijd vanaf het begin betrokken bij de op te stellen nota’s en/of beleidsregels. Ook
bij de regio wordt beginspraak inmiddels langzaam doorgevoerd. Daardoor zijn we als adviesraad al
goed geïnformeerd als er een adviesaanvraag komt en vaak is van de expertise van de ArSD al gebruik
gemaakt en zijn er elementen van het vooroverleg opgenomen in de stukken. Dit maakt dat de adviezen
soms korter dan voorheen zijn en met veel inzet toch snel geleverd kunnen worden.
Dat neemt niet weg dat de druk op de leden van de Adviesraad soms behoorlijk wordt opgevoerd, zeker
vanuit de regio. Immers zonder hun expertise en inbreng kan een voorzitter het advies van de
adviesraad niet schrijven. En dat maakt het voorzitterschap voor mij zo bijzonder. Wie kan er werken
met louter betrokken mensen met 200% inzet. En een ervaren vicevoorzitter en secretaresse die mij
waar nodig ondersteunen. Ook de contacten met de ambtenaren van het raadhuis, maar zeker van het
Sociaal Plein verlopen op dit moment voorspoedig. Ze zijn waar mogelijk altijd bereid tot nader overleg.
De contacten met onze wethouders, bevestigd in een speciaal wethoudersoverleg verlopen
voorspoedig en indien mogelijk komt er iedere vergadering een wethouder langs om over en weer bij te
praten.
Natuurlijk schijnt de zon niet altijd en kan het gebeuren dat de ArSD kritisch advies geeft of een
opmerking maakt over termijnen. Maar dit vertroebelt de goede samenwerking niet.
Blijft er niets te wensen over. Jazeker, de Adviesraad is er nog steeds niet in geslaagd de vacature in
de doelgroep Jeugd en in de doelgroep GGZ in te vullen. Zo wordt al vanaf 2015 gezocht naar een lid
voor de doelgroep Jeugd. Mocht u dit lezen en interesse hebben of iemand kennen die u capabel lijkt:
neem contact op.
Anja Wijnands-van Daal
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AANTAL VERGADERINGEN
De ArSD kwam in 2019 elf keer (11x) bijeen in vergadering van 10.30 – 13.30 uur.
De vaste vergaderlocatie is de Tuinkamer in het Raadhuis.
Een enkele keer is op een andere locatie vergaderd.
● 10 januari
● 14 februari
● 21 maart
● 28 maart
● 25 april
● 6 juni
● 4 juli
● 5 september
● 10 oktober
● 14 november
● 12 december

Tuinkamer
Heelo, Oosterengweg 44, Hilversum
Omroepkamer
Dudokkamer
Tuinkamer
Tuinkamer
Tuinkamer
Tuinkamer
Tuinkamer
Stadskantoor, ruimte -1.39
Tuinkamer
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NSTING WMOR
ADVIEZEN en INSPRAAKREACTIES 2019
nr
01
02
03

Datum
15-01-2019
08-02-2019
03-05-2019

04
05
06
07
08
09
10
11
12
13

03-06-2019
03-06-2019
03-06-2019
03-06-2019
03-06-2019
03-06-2019
02-09-2019
02-09-2019
02-09-2019
25-09-2019

14
15
16
17
18
19

18-10-2019
02-12-2019
02-12-2019
02-12-2019
02-12-2019
12-12-2019

20

13-12-2019

Overzicht adviezen/brieven
Advies n.a.v. Transformatieplan zorg voor de Jeugd
Advies n.a.v. Notitie uitgangspunten Hilversumpas
Zienswijze over de aanbesteding OV-concessie Gooi- en Vechtstreek aan het
College van Gedeputeerde Staten
Advies Sociaal Domein Regionaal arbeidsmarktbewerkingsplan - Werken aan werk.
Advies Sociaal Domein Focus op werk- Uitstroombeleid
Advies Sociaal Domein Uitvoeringsplan integrale SHV 2020-2024
Advies Sociaal Domein Minimabeleid - Doen wat nodig is
Advies Sociaal Domein SD: Transformatie-agenda Wmo-Welzijn
Advies Sociaal Domein (ongevraagd) samenhang 5 beleidsnota's juni 2019
Advies Aan de slag met de Omgevingsvisie
Advies Agenda Wmo-Welzijn in de wijk 2019-2021
Advies Agenda Jeugd 2019-2021
Opmerkingen ArSD rond concept Inclusie Agenda – Beginspraak
Vertrouwelijk behandeld

Advies (ongevraagd) Verbetering Doelgroepenvervoer
Advies concept Beleidsregels Overgangsrecht Minimabeleid Hilversum 2020
Advies concept Beleidsregels gemeentelijk Minimabeleid Hilversum 2020
Advies concept Beleidsregels inzake Schulddienstverlening Hilversum 2020
Advies Memo Maatwerk en Wederkerigheid binnen het Sociaal Domein
De ArSD ondersteunt subsidieaanvraag regionale kenniswerkplaats jeugd ZonMW
van de Regio Gooi en Vechtstreek met daarbij enkele inhoudelijke opmerkingen.
Advies Mantelzorgcompliment

In 2019 heeft de advisering door de ArSD onder grote druk gestaan. Reden daarvoor is de onvoorspelbaarheid van de bestuurlijke agenda van de gemeente. Deze had tot gevolg dat bij geen van de zestien
(16) gevraagde adviezen de reguliere adviestermijn van zes weken in acht is genomen.
Bovendien werden twaalf (12) adviesaanvragen in clusters van respectievelijk 6 (juni), 3 (september) en
4 (december) aangeboden. Dat zorgde voor enorme overbelasting. Op het moment dat de ArSD
constateerde dat van adequate advisering geen sprake kon zijn binnen de bestaande procedures, is bij
de gemeente aan de bel getrokken.
Overleg heeft er toe geleid dat in de loop van 2019 het proces van advisering door de ArSD is
aangepast. De ArSD wordt waar mogelijk al in de ontwikkelfase van beleid betrokken. Dat betekent dat
overleg plaats vindt waar plannen in ontwikkeling vanuit de gemeente worden gepresenteerd of dat
concept-notities onder embargo aan de ArSD worden voorgelegd ter becommentariëring. Opmerkingen
vanuit de ArSD worden in volgende versies van beleidsnotities verwerkt. Dat betekent dat de ArSD op
de hoogte is van een aanzienlijk deel van de inhoud van de definitieve concepten, die ter advisering
worden voorgelegd met een adviestermijn die vaak niet meer dan een of twee weken bedraagt. Deze
betrokkenheid vanaf de ontwikkelfase wordt ook wel beginspraak genoemd. Formele advisering door de
ArSD blijft een onlosmakelijk onderdeel van de aangepaste procedure.
Het voornemen is om in 2020 te komen tot een borging van de randvoorwaarden voor advisering
(beginspraak, benodigde en tijdige informatie, tussentijds overleg en haalbare adviestermijn). Naar de
mening van de ArSD is in 2019 in drie gevallen ten onrechte niet om advies gevraagd. Voor zover dit
nog relevant was heeft de ArSD alsnog ongevraagd advies uitgebracht. Eventuele ontbrekende
informatie werd – meestal op verzoek – tussentijds tijdens vergaderingen ingebracht of door middel van
extra overleg. Op twee gevallen na volgde er binnen redelijke termijn een reactie op de adviezen.
De ArSD maakt zich zorgen over het feit dat de gemeente als gevolg van (opgelegde) bezuinigingen
minder geld beschikbaar heeft voor het sociale domein. Daarmee komt de zorg en ondersteuning van
kwetsbare bewoners onder druk te staan. Ten slotte constateert de ArSD dat als gevolg van de
coalitievorming de dualiteit in de gemeenteraad sterk is afgenomen waardoor er minder ruimte is voor
aanpassingen in het beleid en de uitvoering.
Regelmatig is aandacht gevraagd bij de ambtenaren om de ArSD tijdig te betrekken bij onderwerpen
waar advies voor zal worden gevraagd. Bij voorkeur al in een vroeg stadium; zgn. beginspraak.
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-

Voorbeelden hiervan zijn:
Transformatie Sociaal Domein: input is gegeven in de vergadering van 21 maart 2019 op het concept in
het kader van beginspraak.
04 april en 18 april 2019 in gesprek met ambtenaar over concept Transformatie Sociaal Domein
24 mei 2019 Transformatie Agenda: uitwisseling met ambtenaar over de wijze van aanpak met
betrekking tot de advisering over de vijf nota’s. Het is een krappe planning; de ArSD zegt toe zijn
uiterste best te zullen doen om de adviezen zo snel mogelijk te geven.
De voorzitter heeft 3 juni 2018 namens de ArSD de volgende adviezen verzonden:
- adviesraad deel 1 – Schuldhulpverlening
- adviesraad deel 2 – Regionaal arbeidsmarktbewerkingsplan
- adviesraad deel 3 – Minimabeleid
- adviesraad deel 4 – Focus op Werk (25% extra uitstroom)
- adviesraad deel 5 – Transformatieagenda Wmo-welzijn
- en een extra ongevraagd advies met betrekking tot de samenhang tussen vijf gevraagde adviezen.
De Adviesraad heeft in juni in één keer 6 (zes!) adviezen gegeven. De extra bijeenkomst hiervoor (23
mei 2019) was nuttig en noodzakelijk. Het ongevraagde advies pakte goed de essentie wat dit voor de
ArSD betekende. Er is heel hard gewerkt door de leden aan veel stukken, waar later ook nog nieuwe
versies van kwamen en dit alles ging onder tijdsdruk om de adviezen tijdig aan te leveren.
Mw. Bakker als voorzitter CR SZ en mw. Wijnands als voorzitter ArSD zijn uitgenodigd door de
wethouders Walters en Wolthers voor een toelichting op de bestuurlijke reactie op de adviezen van de
ArSD.
De adviezen zijn terug te lezen op de website van de gemeente:
www.hilversum.nl/adviesraad.
De adviezen blijven 1 jaar zichtbaar.
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ONDERWERPEN
De volgende onderwerpen kwamen onder meer aan de orde naast dat, wat ter advisering werd
voorgelegd:
ONDERWERPEN die in 2019 op de agenda stonden en waaraan aandacht is besteed:
-

-

In overleg met de contactambtenaar wordt het digitale archief van de ArSD opgenomen in het
Zaaksysteem van de gemeente. Het papieren archief is vernietigd.
Toezegging gemeentelijke stukken in hard copy beschikbaar voor inwoners en niet alleen digitaal.
Op verzoek Rekenkamer is input gegeven ten bate van het onderzoek naar Jeugdzorg.
Wet Verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) treedt per 1 januari 2020 in werking. Gedurende
het hele jaar is hier aandacht voor geweest.
Notitie ‘Werken aan werk, Arbeidsmarktbewerking 2019-2022’
Buurtgericht werken/ Sterke buurten.
Schuldhulpverlening.
Project Herstel.
Doelgroep van DAC Wespp en wat er gebeurt aan speciale begeleiding bij de Dagbesteding.
Contouren Minimabeleid en uitstroom: nieuwe uitgangspunten rond het Minimabeleid.
Transformatieplan Jeugd.
Afspraken over communicatie uit de Regio voor een goede samenwerking met de Adviesraden Sociaal
Domein in de regio.
Evaluatie van de Subsidiekamers. De ArSD is gevraagd deel te nemen in de Subsidiekamer en zich te
buigen over met name nut en noodzaak van subsidieaanvragen. Om mogelijke belangenverstrengeling
wil de ArSD principieel niet betrokken zijn bij subsidieaanvragen Het oordeel over de subsidies ligt bij de
gemeenteraad, als gekozen vertegenwoordiging van de burgers. De ArSD geeft advies aan het college
over het beleid.
Verbetering vindbaarheid ArSD op de gemeentelijke website.
Hoe wordt omgegaan met Privacy in de gemeente.
Evaluatie NOVA.
Evaluatie WINST.
Evaluatie productie Wmo en het wegwerken achterstanden Wmo bij het Sociaal Plein.
Evaluatie Schoonthuis.
Rol gemeente als regiehouder en monitoren van afspraken en rol en taken Versa. Hierover in gesprek
met wethouder K. Walters en mw. A. Keita (directeur-bestuurder Versa).
Wethoudersbrieven en Raadsinformatiebrieven over diverse onderwerpen zijn ontvangen, ter
kennisneming.
Deens model ouderenzorg.
Sportakkoord Hilversum.
Vormgeven Lokale inclusie agenda Hilversum - uitvoering VN-Verdrag.
Overheveling Beschermd Wonen van Wmo naar Wlz.
Implementatie van het nieuwe beleid Sociaal Domein.
Leerwerkbedrijven; kosten en opbrengsten.
Mini-ziekenhuis in de wijk.
Werkwijze Sociaal Plein met ingang van 2020.
Werkgeversservicepunt (WSP).
Subsidie aanvraag ZonMW regionale kenniswerkplaats jeugd Regio – Reactie.
Kennismakingsbijeenkomst met de vier wethouders in het sociale domein: mw. Walters, mw. Wolthers,
dhr. Scheepers, dhr. Voorink.
Wachtlijsten Jeugdzorg.
Deskundigheidsbevordering cursus iBabs.
Dag van de Mantelzorg / Mantelzorgcompliment.
Gebrek aan woningen met zorgmogelijkheden in Hilversum.
(On)voldoende woningaanbod voor alle inwoners.
Heelo, waardering en dreigende sluiting.
Omgevingsvisie.
Diversiteitsraad.
Subsidiekamers.
Wet Zorg en Dwang.
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AANWEZIG IN VERGADERINGEN VANUIT DE GEMEENTE EN EXTERNE DESKUNDIGEN
Vaste contactpersoon tussen het College en de ArSD was in het eerste kwartaal van 2019
dhr. S. (Serge) Kaan en vanaf 25 april 2019 was dat dhr. O. (Olaf) van Strien.
Regelmatig werden ambtenaren en externe deskundigen voor de vergadering uitgenodigd om
toelichting te geven bij diverse onderwerpen. En ook buiten de vergaderingen om was er contact.
We hebben contact gehad met:
Dhr. S. (Serge)
dhr. O. (Olaf)
Mw. K. (Karin)
Mw. A. (Annette)
Dhr. A. (Arno)
Dhr. F. (Floris)
mw. J. (Josje)
Mw. W. (Wilma)
Dhr. T. (Tijs)
mw. S. (Saloua)
mw. G. (Ghislaine)
mw. I. (Irma)
Dhr. J. (Jur)
Dhr. J. (José)
mw. A. (Anita)
dhr. H. (Hermann)
dhr. T. (Toine)
dhr. B. (Badeen)
mw. M. (Marieke)
Dhr. P. (Peter)
mw. A.M. (Anne-Marie)
Dhr. R. (Rogier)
Mw. Y. (Yvonne)
Dhr. P. (Paul)
Mw. E. (Esther)
dhr. A. (Ahmet)
mw. M. (Marjan)
mw. M. (Myra)
mw. M. (Marjanneke)

Kaan
van Strien
Walters
Wolthers
Scheepers
Voorink
Bek-Ballering
Beltman
Böhm
Chaara
De Mooij
Dijkstra
Elzinga
Groothuis
Keita
Kukler
Leroi
Pedawi
Pol
Prins
Rijssenbeek
Schouenberg
Schut- van der Sloot
Schuurmans
Seijsener
Türkmen
van Parijs
van Veenendaal
Wiegerinck

Beleidsadviseur Sociaal Domein, contactpersoon
Strategisch accounthouder, contactpersoon
Wethouder (o.a. Welzijn en Zorg)
Wethouder (o.a. Werk en Inkomen)
Wethouder (o.a. Buurten en Wijken)
Wethouder (o.a. Bescherming en Opvang)
Strategisch adviseur Sociaal domein
Projectleider Herstel
Afdelingsmanager Sociaal Plein
Programmamanager regio G&V projectmanager SD
Beleidsadviseur Jeugd
Beleidsadviseur Participatie/Sociaal Domein
Programmaregisseur Sport, Bewegen, JOGG
Afdelingsmanager Sociaal Plein
Directeur-bestuurder Versa Welzijn
Beleidsadviseur regio Gooi&Vechtstreek
Beleidsadviseur Jeugd
Beleidsregisseur Sociaal Domein
Sportformateur
Projectleider Omgevingsvisie
Beleidsadviseur Jeugd/Sociaal Domein
Beleidsmedewerker Sociaal Plein
ICT /iBabs
Teammanager II Sociaal plein
Beleidsmedewerker
Medewerker Herstel
Beleidsadviseur
Beleidsadviseur Jeugd/Sociaal Domein
Directeur Sociaal Plein

Dhr. B. (Bob)

van den Brink

Toehoorder, onderzoeker Adviesraden SD, naar
aanleiding van een door hem te schrijven scriptie
Toehoorder

NN
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WERKGROEPEN
Naast de vergaderingen kwamen de leden diverse malen bij elkaar in verschillend samengestelde
werkgroepen en/of namen deel aan overleggen, over verschillende onderwerpen. Maar ook
Commissie- en raadsvergaderingen werden door leden van de ArSD bezocht wanneer er voor hen
relevante onderwerpen werden besproken.
Deelname door voorzitter/vicevoorzitter aan het Regionaal Voorzittersoverleg (RVO).
Deelname aan diverse door de regio georganiseerde Samenkracht! bijeenkomsten over Beschermd
wonen en Opvang, Doelgroepenvervoer, Aanbesteding OV, Werkgeversservicepunt, Inwonersportaal.
Overleg met de wethouders van de gemeente Hilversum.
Contact met de volgende organisaties:
- Zorgdragers – netwerk professionals
- Ieder(In) – sociale kaart en informatie
- lidmaatschap Koepel Adviesraden sociaal domein
- Sociale kaart gemeente Hilversum (MEE-Nl)
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BIJGEWOONDE BIJEENKOMSTEN EN CONFERENTIES
Leden van de ArSD bezochten bijeenkomsten en hebben deelgenomen aan (werk)conferenties:

Bezochte bijeenkomsten
09/01:
10/01:
10/01:
16/01:
17/01:
21/01:
30/01:
30/01:
14/02:
18/02:
15/03:
21/03:
09/04:
17/04:
01/05:
21/05:
29/05:
03/06:
03/06:

15/08:
21/11:
21/11:
04/12:

Informatiebijeenkomst Regio doelgroepenvervoer in Bussum.
Overleg met OR Tomin Groep.
Overleg betrokken partijen over ‘Nova’ (re-integratie).
Commissie Samenleving, behandeling rapport van de Rekenkamer en sluiting Wespp.
Hoorzitting gemeenteraad over aanbesteding Jeugd.
Bijeenkomst onderzoek nut instellen van een Diversiteitsraad.
Interview voorzitter en lid in het kader van het onderzoek naar Jeugdzorg door de Rekenkamer
Samenkracht bijeenkomst over werkgeversservicepunt (WSP).
Beeldvormende sessie Schuldhulp.
Onderzoek instellen Diversiteitsraad tweede bijeenkomst.
Samenkracht bijeenkomst werkgeversservicepunt.
Beeldvormende sessie Minimabeleid en uitstroombevordering.
Bijeenkomst Doelgroepenvervoer (Wmo-vervoer, leerlingenvervoer en Valys).
Samenkracht-bijeenkomst voor leden Adviesraden in de regio over Doelgroepenvervoer
en informatie OV-concessie.
Samenkracht-bijeenkomst over inwonerportaal.
Debat over de toekomst van het OV en de rol van concessies daarin.
Bijeenkomst over Wonen voor mensen met een beperking.
Bijeenkomst ‘Hoe kan de Hilversumpas het nieuwe minimabeleid versterken’.
Inspiratiesessie met Divosa ter voorbereiding van behandeling stukken Sociaal Domein.
Bijeenkomst HHT o.l.v. mw. Chaara.
Bijeenkomst van het Hersenletsel Netwerk Utrecht.
Bijeenkomst van Sherpa over chronische rouw bij NAH.
Extra overleg bestuurlijk Plan van Aanpak Omgevingsvisie Hilversum.
Deelname raadsbijeenkomst op het Sociaal Plein mbt prototype monitoring.
Deelname ArSD aan de Welkomstavond voor nieuwe inwoners.
Symposium ‘Anders kijken’ ter gelegenheid van de promotie van mw. J. Bakker-Klein
Symposium ISO in Oegstgeest.
Klankbordgroep Hersenletsel in Utrecht.
Broodje Beleg: Effecten van schulden op kinderen.
Diverse bijeenkomsten op persoonlijke titel met achterban.
Regulier maandelijks overleg op het Sociaal Plein voorzitter en vicevoorzitter ArSD en voorzitter
CR SZ (tevens lid van de ArSD) met dhr. Böhm afdelingsmanager Sociaal Plein.
Bespreking opzet Diversiteitsraad
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SAMENSTELLING ADVIESRAAD SOCIAAL DOMEIN 31 DECEMBER 2019
Mw. A. (Annemieke) Bakker
Dhr. T. (Tom) de Meij
Dhr. D. (Daniël) van Zaalen
Dhr. P. (Peter) Hofhuizen
MW. I. (Ineke) Riezebos
Mw. D. (Dorien) Temmink
Dhr. W. (Wim) de Wildt
Mw. H. (Heiltje) Stuurwold
Mw. A. (Anja) Wijnands

doelgroep Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
doelgroep Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
doelgroep Mensen met een beperking (LG, CZ, VG, NAH, ZG)
doelgroep Mensen met een psychiatrisch probleem
doelgroep Jongeren
doelgroep Ouderen
doelgroep Ouderen
waarnemend voorzitter ArSD/doelgroep Mensen met een
beperking (LG, CZ, VG, NAH, ZG)
onafhankelijk voorzitter

Vergoeding
De uitbetaling van de vergoeding was per aanwezigheid in de vergadering. Met terugwerkende kracht
vanaf begin januari 2019 vindt uitbetaling plaats aan de hand van het aantal vergaderingen. Uitgaande
van het feit dat de leden de werkzaamheden niet alleen in de vergadering verrichten, maar juist het
werk doen voor en na de vergaderingen. Hiermee wordt recht gedaan aan de grote inzet en
tijdsinvestering van de leden buiten de vergaderingen.
In de oktober vergadering was er voor de leden een attentie (een doos bonbons) namens de gemeente,
als blijk van dank en waardering voor het vele werk en de grote inzet de afgelopen maanden.

Rooster van Aftreden
Voor zover aan de orde zijn alle leden bereid zich voor een tweede termijn in te zetten voor de ArSD.

MUTATIES IN 2019
Gedurende het hele jaar 2019 zijn er vacatures voor de doelgroep Jeugd en de doelgroep GGZ.
Hier is iedere vergadering aandacht aan besteed. Op alle mogelijke manieren is geprobeerd de
vacatures in te vullen en leden te vinden.
Zo is bij gelegenheid met diverse mensen gesproken die kandidaat zouden kunnen zijn c.q. een groot
netwerk hebben en willen uitkijken naar mogelijke kandidaten. Is er contact opgenomen met de afdeling
Communicatie, is in de krant en in de Nieuwsbrief Sociaal Domein aandacht voor onze vacatures
gevraagd. Er was contact met het Comenius College met de vraag of er leerlingen zijn die structureel
mee willen denken. En er zijn gesprekken geweest met sollicitanten en mogelijke kandidaten.
Helaas hebben al deze acties niet geleid tot invulling van de vacatures.
Mw. B. (Brigitte) van der Linden heeft in 2019 de vergaderingen niet bijgewoond maar deze wel steeds
als coach met dhr. Van Zaalen voorbereid. Zij heeft in de vergadering van 12 december 2019 afscheid
genomen van de leden van de ArSD. In goed overleg met dhr. Van Zaalen heeft zij besloten de
vergaderingen in het vervolg niet meer bij te wonen. Dit in verband met drukke werkzaamheden; het is
ook niet meer noodzakelijk.
Onder dankzegging voor haar inzet en het prettige contact verlaat mw. Van der Linden de vergadering.
Dhr. Kaan was de vaste contactpersoon vanuit de gemeente. In de vergadering van 28 maart 2019 nam
hij afscheid als contactpersoon. De ArSD vond het jammer dat hij vertrok, maar feliciteerde dhr. Kaan
van harte met zijn nieuwe functie.
In de vergadering van 25 april 2019 was dhr. O. (Olaf) van Strien aanwezig als de nieuwe contactpersoon vanuit de gemeente. Tot volle tevredenheid van de ArSD is een goede samenwerking
ontwikkeld.
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VERGADERLOCATIES
De vergaderingen van de ArSD vonden (meestal) plaats op de vaste vergaderlocatie:
de Tuinkamer van het Raadhuis aan het Dudokpark 1, Hilversum
Bijeenkomsten van de werkgroepen vonden plaats bij leden thuis en in het Raadhuis.

CONTACTGEGEVENS
U kunt contact opnemen met de Adviesraad Sociaal Domein:
E: sociaaldomeinraad@hilversum.nl
T: (035) 629 22 25
P: Postbus 1012, 1200BA Hilversum

De Adviesraad wordt ondersteund door ambtelijk secretaris Fenny de Graaf
E: fenny.de.graaf@inter.nl.net

CONTACTGEGEVENS
CONTACTGEGEVENS
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VISIE EN WERKWIJZE
De Adviesraad Sociaal Domein is door de gemeente ingesteld om het College van Burgemeester en
Wethouders en indirect de gemeenteraad te adviseren over het beleid en uitvoering van het beleid door
de gemeente met betrekking tot het Sociaal Domein.
Visie
De Adviesraad Sociaal Domein wil door integraal naar beleid en uitvoering binnen het Sociaal Domein
te kijken en daarbij gebruik te maken van de eigen ervaringsdeskundigheid (al of niet aangevuld met die
van andere mensen uit de achterban), adviezen geven die bijdragen aan een betere kwaliteit van leven.
Daarbij staat de keuzevrijheid van de inwoner voorop: de inwoner hoort naar vermogen zelf de regie
over zijn leven te hebben en te kunnen bepalen hoe dat eruitziet. Hij hoort dus ook zelf de regie te
hebben bij het vinden van oplossingen voor problemen.
Dat gebeurt indien mogelijk zonder of met minimale hulp van anderen maar als het nodig is met
maximale hulp.
De Adviesraad Sociaal Domein moet adviezen geven die een goede kwaliteit bevordert van de
geleverde zorg, ondersteuning en/of hulp, die de inwoner met een hulpvraag kan aanvragen. De
Adviesraad houdt daarbij in gedachten dat kwaliteit van zorg niet gelijk is aan kwaliteit van leven, maar
daaraan kan bijdragen.
Werkwijze
Burgerparticipatie op het terrein van de Wmo bestaat in Hilversum al lang: in 2007 werd de Wmo-raad
ingesteld door de gemeenteraad na een proces van een paar jaar.
In 2016 werd de Wmo-raad opgevolgd door de Adviesraad Sociaal Domein, die over het hele Sociaal
Domein adviseert.
Vertegenwoordigers van diverse groepen uit het Sociaal Domein zijn in de Adviesraad vertegenwoordigd zonder last of ruggespraak. De Adviesraad wordt voorgezeten door een onafhankelijk
voorzitter en ondersteund door een ambtelijk secretaris.
Een voortdurend punt van aandacht binnen de Adviesraad is het ophalen van informatie bij mensen uit
de achterban. Bepaalde groepen inwoners met een zorgvraag zijn (nog) niet georganiseerd of moeilijk
te organiseren.
Om alle inwoners te bereiken staan de volgende mogelijkheden ter beschikking: via de gemeentepagina
in de krant, de website en een flyer. En aanwezigheid van raadsleden op diverse bijeenkomsten.
De leden van de Adviesraad Sociaal Domein gaan dus naast kennis die zij door eigen ervaring hebben
verkregen, actief op zoek naar aanvullende informatie. Die valt te halen bij, (vaak regionale)
cliëntenraden, voorlichtingsbijeenkomsten van de gemeente, inspraak- of samenspraakavonden van de
gemeente en regio (Samenkracht) en (vaak landelijke) patiëntenverenigingen. En uiteraard de Koepel
van Adviesraden Sociaal Domein.
Lokale en regionale bijeenkomsten zullen vooral gaan over ervaringen met de uitvoering van het beleid,
terwijl de andere informatie vooral ‘theorie’ en achtergrondinformatie zal zijn.
De Adviesraad Sociaal Domein heeft in de praktijk zijn bestaansrecht bewezen. Belangrijk daarvoor is
het geven van goede adviezen over beleidsstukken en actief (nieuwe) ambtenaren wijzen op zijn
bestaan.
Het zelf actief (vaak met steun van de wethouder) ambtenaren benaderen met het aanbod bij te dragen
aan de beleidsontwikkeling is belangrijk en nuttig gebleken.
Het zelf actief doorsturen van gegeven adviezen aan de gemeenteraad draagt ook bij. In de
gemeenteraad werd in het verleden besloten dat beleidsstukken met betrekking tot het Sociaal Domein
niet worden behandeld zonder een bijgeleverd advies van de Adviesraad Sociaal Domein.
Het signaleren van zaken die verbeterd kunnen worden bij de uitvoering van het beleid binnen het
Sociaal Domein en dat doorgeven in de vorm van een ongevraagd advies, is onderdeel van de taak van
de Adviesraad Sociaal Domein. In het reglement is daartoe opgenomen dat de Adviesraad gebruik
maakt van signalen die hem bereiken en van de gegevens die uit de verschillende monitoren
(gemeente, regio) worden verkregen.
Het controleren van de resultaten en effecten van de uitvoering van het beleid is echter een taak van de
gemeenteraad. Incidenteel kunnen leden van de Adviesraad Sociaal Domein, door hun eigen achterban
te bevragen, zaken signaleren die goed of slecht lopen.
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