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Betreft: Aanbieding jaarverslag Adviesraad Sociaal Domein 2020
Geacht college,

Zoals is vastgelegd in de verordening Cliëntenparticipatie 2016 in artikel 12 bieden wij het
jaarverslag ASD 2020 aan voor evaluatie.

Hoogachtend,

Sociaal Domein:
Namens de
De heer P. Offermanns, voorzitter
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1.

Voorwoord:

ln artikel 12van de verordening Cliëntenparticipatie staat: "Jaarlijks wordt fussen de ASD en de
gemeentesecretaris geëvalueerd of de gekozen opzet van de ASD voldoet. De ASD brengt
verslag uit van deze evaluatie aan de gemeenteraad".
Net als vorig jaar lijkt de ASD een jaarverslag een mooi moment om te bezien wat er het
afgelopen jaar gedaan is en uiteen te zetten wat we het komende jaar willen gaan doen als
ASD,
Zoals bekend zijn binnen de ASD hebben een totaal van doelgroepen die het totale sociale
domein behelst vertegenwoordígd.
Per 1 januari 2021 bestaat de adviesraad uit acht gemotiveerde en enthousiaste leden. Een
uitbreiding zou op zich mogelijk zijn. De huidige ASD heeft echter aangegeven het met de
huidige bezetting goed te kunnen doen. Gezien het feit dat de termijn van een aantal leden op
zijn einde loopt, zal hier komend jaar toch nog naar gekeken worden en over gesproken
worden.
De ASD wordt aljaren ondersteund door een professionele ambtelijk secretaris.
De ASD houdt het lokale, regionale en landelijke nieuws op gebied van het Sociaal Domein bij
en publiceert hier veelvuldig over op de Facebookpagina:
https://www.facebook.com/Adviesraad-Sociaal-Domein-Den-Helder-509476659433295
Het jaar 2020 heeft voor een aanzienlijk deel in het teken gestaan van Corona. Dit heeft ook
impact gehad op ons. Een aantal vergaderingen is niet doorgegaan. Een aantal vergaderingen
is in een 1,5 meter setting gevoerd en sinds november houden wij onze vergaderingen digitaal
via Zoom. Hoewelwe hier inmiddels aan gewend zijn, zal iedereen begrijpen dat dit niet
optimaal is.

De taak van de Adviesraad Sociaal Domein is gevraàgd
en ongevraagd advies geven aan hèt college van
Surgemeester en Wethouders over de uitvoering van het
soriaal domein (Wmo2O15, .reugdwet, Parti(ipatiewet en
de Wet gemeentelijke schuldhulpverlenirg).
ln 2020 ziln er adviezen uitgebracht over de maatschappelijke
ondersteuning en het uitvoeringspian schuldhuipverlening.
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2.

Werkwiize:

Als ASD hebben wij een vastgesteld vergaderschema (iedere derde donderdag van de maand
met uitzondering van de maand juli).
lndien noodzakelijU door de leden gewenst, kan er altijd een extra vergadering worden
gehouden. Daarnaast zijn er soms extra bijeenkomsten met andere ASD's en of trainingsdagen.
Echter, afgelopen Coronajaar is veel noodgedwongen geannuleerd. Eind februari hebben wij
echter nog een nuttig kennismakingsgesprek kunnen voeren met de Adviesraad WMO & Jeugd
van de gemeente Schagen.
De vergaderingen vinden normaliter plaats in een door de gemeente beschikbaar gestelde
vergaderruimte van het gemeentehuis. Door de Corona hebben ook wij een snelle
digitaliseringsslag moeten maken en zijn wij inmiddels bekend met vergaderen door middelvan
Zaom.
De agenda wordt maandelijks opgesteld door de secretaris in samenspraak met de voozitter.
Ondenrerpen voor de agenda worden aangegeven door de contactambtenaar (gevraagde
adviezen) en de leden van de ASD zelf.
De contactambtenaar brengt vanuit de gemeentelijke organisatie punten in vanuit het sociaal
domein. Voor het geven van een toelichting zijn regelmatig beleidsambtenaren aanwezig in
onze vergaderíngen.
Normaliter zijn bij het ontwikkelen van beleidsstukken op verzoek, via de contactambtenaar,
leden van de ASD in werkgroepverband, regelmatig in overleg met beleidsambtenaren over
diverse onderwerpen en eventuele aanbestedingen. Door Corona is dit proces enigszins
gestaakt.
Alvorens adviezen te geven worden conceptadviezen in de plenaire vergaderingen uitgebreid
besproken en becommentarieerd, alvorens deze definítief ingediend worden.
Bij gevraagde adviezen waar spoed bij is (tijdsplanning niet haalbaar) maken wij gebruik om te
communiceren via e-mail en geven w'rj advies vanuit de werkgroep. Deze manier werkt
productief en door de goede sfeer en de gedrevenheid vanuit de leden is dit prima haalbaar.
Organisaties die werkzaamzijn in het sociaal domein worden ook in de gelegenheid gesteld om
lezingen c.q. presentaties te geven op de vergaderingen van de ASD. Ook dit is, door Corona,
wat stil komen te liggen.
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3. Samenwerkinq

met afdelinq Sociaal Domein:

Op 15 juni heeft een lid van de ASD uitgebreid gesproken met de ambtenaar belast met de
aanbesteding van het \AlMO-taxivervoer. ln september is deze ambtenaar aanwezig geweest bij
onze maandelijkse vergadering. Op 16 december heeft een afuaardiging van de ASD wederom
overleg gevoerd over dit onderwerp. Dit onderuverp ligt de ASD zeet aan het hart.
Hoewel door Corona een live overleg met de afdeling vaak niet mogelíjk was, is er via de mail
wel veelvuldig overleg gevoerd.

4.

Uitqebrachte adviezen:

De ASD heeft in 2020 de volgende gevraagde adviezen gegeven:
Op 17 )anuari over de verordening maatschappelijke ondersteuning 2021
Op 1 maart over het uitvoeringsplan schuldhulpverlening 2020
Op 29 september over de verordening maatschappelijke ondersteuning202l

.
.
.
.

Op 27 oktober over de schuldhulpverlening
Er is in 2020 ook een ongevraagd advies uitgebracht door de ASD, namelijk op 23 november
over de verordening maatschappelijke ondersteuning 2A21

5. Kennisverbredinq:
Als ASD zijn wij lid van de Koepel adviesraden sociaal domein. Via dit orgaan verbreden wij ons
zichtveld.
Door Corona zijn wij er niet in geslaagd dit jaar een cursus of training te volgen. Wel hebben wij
ons noodgedwongen en versneld geschoold in het online vergaderen.

6.

Financiële paraqraaf:

Financieel overzicht 2020:
Ondersteun ng secretariaat:
Publiciteit:
Cursus WMO Koepel adviesraden
i

Lidmaatschap Koepel adviesraden
Overige kosten
Vrijwill igersvergoeding
Jaarlijks cliëntenondeaoek
Totaal Kosten:

€
€
€
€
€
€
€

2.912,18
556,60
863,75
500,00
245,79
4.960,00
7.080,00
€ 17.118,32
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7. Tot slot:
Een evaluatie is terugkijken naarwat is geweest maar als ASD willen wij ook vooruitkijken.
Onze taak is in de verordening weergegeven. Voor beleidsontwikkeling is het ook noodzakelijk
dat je als raad aan kennisverbreding doet. Veel zaken in het sociaal domein zijn gemeentegrens
overschrijdend en dat noodzaakt om met de raden van de buurtgemeentes van gedachten te

wisselen.
Er is contact gelegd met de Adviesraad \ /MO & Jeugd Schagen van de gemeente Schagen en
op 27 februari is er een kennismakingsbijeenkomst geweest. Bij deze b'tjeenkomst hebben wij
goed met elkaar kunnen "sparren" over diverse zaken. Bij de gemeente Schagen staat echter
een reorganisatie op het programma dus van een meer concretere samenwerking is het nog
niet gekomen. AIs de reorganisatie rond is, zouden wíj graag weer een keer een bijeenkomst
met hen plannen.

Den

,/r,

De heer E. Bouwmeester, secretaris

De heer P.M.M. Offermanns, voorzitter
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