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JAARVERSLAG ASD VIJFHEERENLANDEN 
 

Voorwoord 

Dit jaarverslag geeft inzicht in de werkzaamheden van de Adviesraad Sociaal Domein Vijfheerenlanden in 
2022.  
 
Het belangrijkste doel van de Adviesraad Sociaal Domein Vijfheerenlanden(ASD) is om het college van 
Burgemeester en Wethouders, gevraagd en ongevraagd, te adviseren over zaken die het sociale domein 
aangaan. In specifieke gevallen heeft de ASD ook haar zienswijze kenbaar gemaakt aan het College van 
Burgemeester en Wethouders. Het is een goede gewoonte gebleken dat onze adviezen onderdeel uitmaken 
van de beraadslaging in de gemeenteraad.  
 
De leden van de ASD zijn positief kritisch ingesteld, zien problemen en denken mee over oplossingen. Als 
het nodig is, roepen ze (ervarings-)deskundigen bij elkaar voor achtergrondinformatie en ervaringen uit de 
praktijk. De ASD bestudeert (ontwerp-)beleidsplannen van de gemeente op het gebied van het sociaal 
domein en plannen welke in de grond een sociale context of impact hebben en geeft daarop haar mening.  
We doen dit zoveel mogelijk proactief in overleg met de beleidsmedewerkers binnen het sociaal domein.  
 
De ASD volgt de aanpak van de gemeente kritisch. De ASD houdt daartoe contact met de mensen die 
afhankelijk zijn van de wetgeving en uitvoering die valt onder het sociaal domein. De Adviesraad signaleert 
regelmatig actief de ontwikkelingen in de samenleving. Ze rapporteert en bespreekt de relevante 
onderwerpen in haar vergaderingen ter advisering van het college van Burgemeester en Wethouders 

Missie en Visie 

Het sociaal domein gaat over alles wat burgers in hun directe bestaan raakt en heeft primair betrekking op 
zorg, welzijn, arbeid, inkomen, passend onderwijs, gezondheidszorg, jeugdhulp en vrije tijdsbesteding. Het 
gaat om mensen en de wijze waarop zij in staat zijn om deel te nemen aan de samenleving.  De ASD heeft 
als doel de burgers te betrekken bij de beleidsvorming binnen het sociaal domein, om de kwaliteit van het 
beleid te verhogen, het draagvlak te versterken en het democratisch proces te bevorderen.  
De ASD  heeft als adviesorgaan voor de gemeente Vijfheerenlanden vijf belangrijke taken:  

 Gevraagd en ongevraagd adviseren betreffende het sociaal domein;  

 Het mee-ontwikkelen van gemeentelijk beleid door vroegtijdige participatie (Overigens brengt de              

             Adviesraad Sociaal Domein nadrukkelijk geen preadviezen uit.); 

 Belangen afwegen van alle maar met name van kwetsbare burgers richting gemeente;  

 Signaleren (als uitvoering bijvoorbeeld niet goed verloopt) en agenderen van onderwerpen;   

 Signalen uit de lokale samenleving vertalen naar concrete beleidsadviezen.  

 

In de ASD komen burger- en cliëntenparticipatie samen en daarom denkt zij niet alleen mee in de 

beleidsvorming maar richt zich ook op toetsing van de effecten van beleid en zoekt daar waar nodig, 

constructief mee naar oplossingen.  

Samenstelling ASD 

Rob Oosterman,     voorzitter 

Tonnie Jansen,       penningmeester 

Berry Verwijmeren, secretaris 

 

 

Harrie Heeres,    trekker werkgroep participatie 

Gerda Suiskind,  trekker werkgroep SMA 

Nell Franso,        trekker werkgroep WMO 

Ronny Muller,     trekker werkgroep JOG 

 

Ben Boon,                  lid werkgroep JOG 

Juan Sahertian,         lid werkgroep JOG 

Geert-Jan Vreeswijk, lid werkgroep SMA 

Els Groeneweg,         lid werkgroep SMA 

Marius Oosterom,      lid werkgroep participatie 

Andrie de Graaff,       lid werkgroep participatie 

Margot Temme,          lid werkgroep WMO 

Babette Kleman,        lid werkgroep WMO 
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Terugblik 2022 

We hebben 2022 gebruikt om meer structuur en samenhang aan te brengen in onze nog jonge ASD. Na de 
start en een redelijk groot verloop werken we nu met de beoogde bezetting. We zien de toekomst met 
vertrouwen tegemoet omdat de ASD werkt met een kwalitatieve en brede bezetting.  
 

o Veranderplan 
De ASD heeft na de start in 2021 een veranderplan opgesteld. De veranderingen uit dit plan zijn in 2022 

volledig gerealiseerd. Het ging daarbij om veranderingen ten aanzien van structuur, cultuur en financiële 

verantwoording. 

o CRM 
We hebben een CRM opgebouwd. CRM staat voor Customer Relationship Managementsystem waarin 

al onze ketenpartners worden bijgehouden. Het beheer is belegd bij externe ondersteuning van de ASD.  

o Communicatie 
De ASD heeft na goede onderhandelingen medio 2022 eenmalig middelen beschikbaar gekregen voor 
het realiseren van een website. De structurele kosten voor de website komen ten laste van de gewone 
waarderingssubsidie. In het vierde kwartaal 2022 is de website life gegaan.  
 

o Werkgroepen en trekkers 
We werken met vier werkgroepen rond de belangrijkste thema`s binnen het sociaal domein: WMO, 
Jeugd, Participatie en de Sociaal Maatschappelijke Agenda. De werkgroepen hebben zich actief 
opgesteld ten aanzien van onderwerpen die tot hun werkgroep behoren. Zij overleggen in een vaste 
frequentie over de  thema’s die de werkgroep aangaan. 

 

o Overleg wethouders 
De ASD heeft overleg met de wethouders uit het sociale domein. In dit verkiezingsjaar heeft een 
wisseling plaatsgevonden en er is een prettige nieuwe start gemaakt.  

 

o Contactambtenaren 
       Naast de ambtelijke secretaris van de ASD, waarmee de voorzitter een keer per veertien dagen  

afstemmingsoverleg heeft, is er een contactambtenaar voor elke werkgroep. Hierdoor kunnen we 
werken met korte lijnen om zaken af te stemmen en proactief om ambtelijk niveau te adviseren. 
 

o Achterban raadpleging 
De ASD had het voornemen op enige manier zelf een digitale raadpleging van de achterban te gaan 
inrichten. Na ambtelijk overleg hebben we gebruik gemaakt van het instrument dat de gemeente zelf al 
hanteert voor raadpleging van de inwoners. We zullen de resultaten van deze raadpleging in 2023 
verwerken.  
 

o Scholing 
In 2022 heeft de volledige ASD tweemaal een cursus gevolgd over het schrijven van adviezen en 
effectief adviseren. De cursussen werden verzorgd door Stimulanz. Ook hebben individuele leden 
deelgenomen aan on-line-sessies. Van de Koepel van Adviesraden in het sociaal domein. Bijvoorbeeld 
over communicatie en social media. 
 

o Jaarplanning 
De gemeente stelt ons jaarlijks in een zo vroeg mogelijk stadium op de hoogte van de politieke agenda  
opdat de ASD bij haar planning rekening kan houden met adviesaanvragen. Helaas is deze informatie- 
uitwisseling moeizaam verlopen. Ook de ASD stelt een jaarplanning op  voor intern gebruik en voor      
zover mogelijke mede gebaseerd op de politieke agenda.  
 

 
2022: Structuur en samenhang aanbrengen in de ASD! 
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Werkgroepen 

o JOG  
De werkgroep houdt zich bezig met onderwerpen rond de thema’s Jeugd, Onderwijs en Gezondheid. Op 
basis van ervaringen in 2022 richt de werkgroep zich komend jaar in ieder geval op preventieve 
integrale aanpak van problemen op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling en de Inrichting van 
speelterreinen rondom scholen.  

 

Uitgebrachte Adviezen: 

 Inkoop jeugdhulpverlening; 

 Zienswijze gezondheid in de Vijfheerenlanden en de positie van jeugdigen; 

 Jongerenwerk intensiveren en dichter bij de vindplaats brengen 

 

 Activiteiten in 2022: 

 Ambtelijke afstemming over gezondheid en jeugd; 

 Overleg met beleidsmedewerker Jeugd; 

 Overleg met jeugdinstellingen (gro-up) 

 Overleg met beleidsmedewerker onderwijshuisvesting over Preventieve integrale aanpak van 

problemen op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling. Ook gesproken over de Inrichting 
van speelterreinen rondom scholen en in de wijken.  

 Vragen gesteld over de uitvoering van het schoolontbijt in onze gemeente.  

o Participatie 
De werkgroep houdt zich bezig met het brede terrein van de Participatiewet. Daaronder vallen in 
principe niet de onderwerpen die via de gemeenschappelijke regeling zijn gedelegeerd aan Avres. 
Natuurlijk staat het de ASD vrij om een zienswijze in te leveren op deze onderwerpen, waarbij we 
streven naar afstemming met de cliëntenraad van Avres.  
 
Uitgebrachte Adviezen: 

 Verbreding arbeidsmarktregio; 

 Toepassen 130%-norm bij de energietoeslag 
 

Activiteiten in 2022: 

 Werkbezoek aan Avres; 

 Formulering van de participatiewet in de verordening ASD Vijfheerenlanden; 

 Collectiviteitskorting ziektewet geldt alleen voor de basisverzekering en niet voor de 

aanvullende verzekering zoals AVRES/VGZ.   

o WMO 
De werkgroep houdt zicht bezig met de wet maatschappelijke ondersteuning. De Wet maatschappelijke 
ondersteuning handelt over regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van 
zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en opvang. 
 
Uitgebrachte Adviezen: 

 Inkoop WMO; 

 Handhavingsbeleid zorgfraude; 

 Beschermd Wonen;  

 Zienswijze vervallen subsidie NAH-zorgwijzer. 

 

Activiteiten in 2022: 

 Betrokken bij uitwerking VN-verdrag handicap; 

 Overleg over uitvoering en regels WMO met beleidsmedewerkers; 

 Betrokken bij uitwerking VN-verdrag handicap en we blijven dit volgen; 

 Vervoersregeling Sociaal Domein, waaronder de regiotaxi, proactief betrokken en adviseren; 
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 Toelichting gevraagd over het handhavingsbeleid WMO en Jeugd en scheiding met toezicht op 

de uitvoering participatie door zelfde toezichthouders.  

 Vragen over informatie rond de WMO op de gemeentelijke website 

 De wachttijden van de WMO ter discussie gesteld en aangegeven dat we daar zorgen om 

hebben én dit volgend jaar op de voet gaan volgen; 

 Kennis genomen van het cliëntervaringsonderzoek en dit blijven volgen volgend jaar; 

 Een gesprek gehad met de ambtenaar die de inkoop voor maatwerkvoorzieningen WMO regelt. 

 Beschermd Wonen hebben we uitgebreid besproken met de beleidsambtenaar; 

o SMA 
De Sociaal Maatschappelijke Agenda gaat over iedereen die woont, werkt, leert, leeft en recreëert in de 
gemeente Vijfheerenlanden, van jong tot oud. Alle thema’s die niet vallen onder de vorige drie 
werkgroepen worden behandeld door de werkgroep SMA.  
 
Uitgebrachte Adviezen: 

 Verkeerssituatie rotonde Vianen; 

 Vindbaarheid gemeentelijke informatie voor bewoners; 

 

Activiteiten in 2022: 

 Vervoersregeling Sociaal Domein proactief betrokken en adviseren; 

 Gesprekken met bestuurders en ambtenaren over verkeersveiligheid bij aanleg rotonden voor 

langzaam verkeer.  

 Bepalen van speerpunten voor 2023: redzaamheid, woonomgeving en preventie 
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Adviezen in 2022 

Hierna staat een overzicht van de uitgebrachte adviezen. De volledige tekst van de adviezen staat op 

onze website (www.ASD-Vijfheerenlanden.nl) en zijn daar ook te downloaden. 

 

Uitgebrachte adviezen: 

o Verordening ASD (gewijzigde versie); 

o Gezondheid in de Vijfheerenlanden en Jeugd; 

o Vindbaarheid gemeentelijke informatie voor bewoners; 

o Zienswijze wijziging Verkeerssituatie kruispunt Aime Bonnastraat; 

o Handhavingsbeleid zorgfraude WMO en Jeugd; 

o Verbreding arbeidsmarktregio; 

o Zienswijze aanbod voor inwoners met NAH;   

o Beschermd Wonen (proactieve inspraak en nog geen advies); 

                   

Advies plichtige onderwerpen uit 2022  die pas in 2023 aan de orde komen:  

o Inkoop WMO Begeleiding;    o Verordening WMO;  

o Verordening Jeugd; Hitteplan; Woonvisie;  o VN-verdrag handicap:  

o Ventilatie in scholen.    o Verordening Leerling-vervoer; 

 

Vragen uit 2022 voor beantwoording door de beleidsmedewerkers 

o Parkeerkaart en (her-)keuring is beantwoord 

o Regiotaxi: is beantwoord  

o Gemeentelijke ziektekostenpolis is uitgebreid besproken met de beleidsmedewerker 

o Opnieuw indiceren binnen WMO: staat nog open voor beantwoording 

o Schoolontbijt: staat nog open voor beantwoording 

o Informatie over WMO beleid en uitvoeringsregels op de gemeentelijke website is beantwoord 

 

  

http://www.asd-vijfheerenlanden.nl/
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FINANCIEEL OVERZICHT  

 

Toelichting op de jaarrekening 2022 

o Eenmalig inkomsten website bouwen 
De ASD heeft eenmalig € 4000 ontvangen voor het ontwerpen van een website. Naast het beheer en 
hosten van de website zijn er structurele kosten voor de voorleesfunctie op de website (www.ASD-
Vijfheerenlanden.nl). We hebben een doorlopend contract voor de voorleesfunctie tot 2026 vastgelegd. 
Dit bedrag is verwerkt onder de post communicatiemiddelen. 
  

o Vergaderkosten 
De vergaderkosten zijn zeer beperkt. We vergaderen bij leden thuis of in het gemeentehuis Vianen. 
Voor de thuisvergaderingen ontvangen de leden van de ASD een tegemoetkoming in de kosten. 
 

o Representatie 
De kosten voor representatie bestaan grotendeels uit kosten voor afscheid, presentjes en de 
jaarafsluiting.  
 

o Externe secretariële ondersteuning  
De externe secretariële ondersteuning werkt naar volle tevredenheid. Afgelopen jaar heeft de 
secretariële ondersteuning geholpen met het ontwikkelen van de website en de nieuwsbrief. In 2022 zijn 
er dan ook extra uren gemaakt voor het realiseren van en opmaken van de website en de nieuwsbrief.  

 

Jaarrekening 2022 exploitatie begroot verschil

Inkomsten

Subsidie 27.250,00€  27.250,00€  -€              

Website subsidie 4.000,00€     -€              4.000,00€    

Saldo vorig jaar 359,01€        -€              359,01€       

Totaal 31.609,01€  27.250,00€  4.359,01€    

Uitgave

Vrijwilligersvergoeding (o.b.v. 15 leden) 10.620,25€  10.800,00€  -179,75€      

Reiskostenvergoeding 1.520,14€     1.200,00€     320,14€       

Vergoedingen leden 12.140,39€  12.000,00€  140,39€       

Kosten Secretariaat en financiële administratie incl. bankkosten 916,24€        1.000,00€     -83,76€        

Kosten DB en Trekkers (irt sociale cohesie) 1.400,00€     1.400,00€     -€              

Representatiekosten (leden/externen/lief en leed) 1.283,77€     1.100,00€     183,77€       

Vergaderkosten (extra catering avondvergaderingen) 1.636,90€     1.500,00€     136,90€       

Deskundigheidsbevordering en abonnementen 2.647,98€     3.000,00€     -352,02€      

Communicatiemiddelen 5.069,90€     1.250,00€     3.819,90€    

Budget ASD 12.954,79€  9.250,00€    3.704,79€    

 

Ondersteuning: administratieve ondersteuning ASD 4.802,75€    6.000,00€    1.197,25€    

onvoorzien -€              -€              -€              

Totaal 29.897,93€  27.250,00€  -2.647,93€  

Resultaat 1.711,08€    -€              1.711,08€    
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o Scholing  
De ASD heeft afgelopen jaar twee keer een scholing gevolgd over het schrijven van adviezen en 
effectief adviseren. Door toepassing van de Btw-constructie via de gemeente zijn de kosten zeer 
beheersbaar gebleven. Helaas is dit in 2023 niet meer mogelijk.  

 

o Reiskosten vergoeding 

De belangrijkste overschrijding in 2022 bestaat uit reiskosten. Door de vele vergaderingen van DB, 
werkgroepen, trekkersoverleg, ambtelijk overleg en algemene vergaderingen is dit goed te verklaren. 

 

o Resultaat  

De ASD heeft in 2022 een positief resultaat van 1711,08 behaald. We zijn tevreden met dit resultaat en 
het beheer van de overheidsgelden die ons beschikbaar zijn gesteld voor ons advieswerk.  

 

Begroting 2023 

 

Subsidie 

De ASD dient ieder jaar, medio augustus, een aanvraag in voor een waarderingssubsidie voor het volgend 
jaar. Deze subsidie wordt aangevraagd op basis van een begroting voor het volgende jaar. Het dagelijks 
bestuur verzendt deze aanvraag in de zomerperiode. We agenderen dit voor de maand juli. We zullen 
daarbij ook een eerste proeve van een jaarplan aanleveren.  

 
 
 

 

 

 

Begropting 2023 inkomsten uitgaven saldo

8000 inkomsten 27.500,00€      

8001 subsidie 27.500,00€      

8002 rente -€                  

8003 Saldo vorig jaar -€                  

4000 vergoeding leden -12.000,00€     

4001 vrijwilligersvergoeding 10.800,00€      

4002 reiskosten 1.200,00€        

4010 budget ASD -9.500,00€        

4011 administratie en bank 1.000,00€        

4012 kosten DB&Trekkers 1.400,00€        

4013 representatiekosten 1.100,00€        

4014 vergaderkosten 1.750,00€        

4015 deskundigheidsbevordering 3.000,00€        

4016 communicatiemiddelen 1.250,00€        

4020 secretariele ondersteuing -6.000,00€        

secretariele ondersteuing 6.000,00€        

4500 onvoorzien -€                    

 onvoorzien -€                  

totaal 27.500,00€      -27.500,00€     -€               
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COMMUNICATIE 
o Interne contacten 

Het DB van de ASD heeft een roulatieschema om de werkgroepen te bezoeken. Op deze manier kunnen we 
binding houden met de werkzaamheden van elkaar.  

 

o Externe contacten 
 Avres 

De ASD heeft een bezoek gebracht aan een aantal locatie van Avres en een toelichting  
 gekregen op het werk van Avres. Dit is van belang voor de ASD om scherp te hebben welke  
 positie de participatiewet heeft voor de advisering door de ASD. 
 

 Gehandicapten platform Vijfheerenlanden 
             De ASD heeft overleg gevoerd met het gehandicapte platform Vijfheerenlanden over het VN- 
             verdrag Handicap.  

 

 NAH Vijfheerenlanden 
             Mevrouw L. Bonsang zou de voltallige ASD informeren over de werkzaamheden van de  

       werkgroep NAH binnen de gemeente Vijfheerenlanden. Helaas is door het beëindigen van de        
       subsidie voor de NAH-wijzer deze presentatie niet doorgegaan. 

 

 Welzijn Vianen en Samendoen 
             De ASD heeft overleg gevoerd met de welzijnsinstellingen om zich te laten informeren over de  
             werkzaamheden en de gezamenlijke onderwerpen te leren. 

Informatievoorziening 

o Evaluatie ASD 
De ASD evalueert elk jaar haar werkzaamheden. Over de jaren 2021 en 2022 zal dit plaatsvinden in het 
begin van 2023 aan de hand van dit jaarverslag. De evaluatie zal door het DB worden georganiseerd in 
samenspraak met de portefeuillehouder Sociaal Domein en de contactambtenaar ASD. Ook intern is het 
functioneren van de ASD besproken. Er zijn aanbevelingen gedaan voor verbetering die in de evaluatie 
worden meegenomen.  
 

o Website gemeente 

Op nadrukkelijk verzoek van de ASD is op de website van de gemeente de informatie over het sociaal 
domein en de ASD beter toegankelijk geworden in 2022. Met de komst van een eigen website hebben we 

zelf de regie over de informatie. We wensen wel dat de gemeente een duidelijke verwijzing opneemt naar de 

ASD.  

 

o Gemeentepagina 

De ASD mag en kan periodiek een stuk inleveren voor plaatsing op de pagina van de gemeente in het lokale 
weekblad. We hebben daar een aantal keren gebruik van gemaakt. De onduidelijkheid over welke inhoud de 

teksten mogen hebben, hebben er toe geleid dit via de website te gaan doen. We wensen wel dat de 

gemeente op de gemeentelijke pagina een structurele verwijzing opneemt naar de website van de ASD en 

het belangrijkste onderwerp uit die periode. 

      

o Website ASD 
In 2022 was er nog geen website die voor inwoners te benaderen is. Dit heeft wel een hoge prioriteit om te 
realiseren voor 2023. Dit heeft in het vierde kwartaal de hoogste prioriteit gekregen. De website ging live in 
december 2022 en daaraan gekoppeld een faceboekpagina en een nieuwsbrief. 
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Contactmomenten met de gemeente 

 Elke veertien dagen is er overleg tussen de voorzitter van de ASD en de ambtelijk secretaris om af te 

stemmen; 

 Twee maal per jaar vindt er overleg plaats met de portefeuillehouders sociaal domein en de voltallige 
ASD; 

 Trekkers van de werkgroepen hebben regelmatig overleg met ambtelijke contactpersonen voor hun 

werkgroep. 

 

Slotbeschouwing 

De ASD voor de gemeente Vijfheerenlanden functioneert inmiddels twee jaar. In die twee jaar heeft de ASD 
een leerproces moeten doormaken. Gelukkig waren er voldoende leden met ervaring in de adviesraden van 
de gemeenten die samen Vijfheerenlanden vormden. 
 
In de eerste twee jaar en met name het tweede jaar (2022) heeft de ASD structuur gekregen en haar interne 
processen gestroomlijnd. We hebben een goede relatie opgebouwd met de beleidsmedewerkers waardoor 
we in een vroeg stadium worden betrokken en proactief kunnen acteren. Ook de relatie met de 
portefeuillehouders wordt door ons als open en constructief ervaren.  
 
Wanneer we toch een paar kritische kanttekeningen willen plaatsen bij dit jaar 2022 dan zijn dat zaken die 
betrekking hebben op het handhaven van de wettelijke inspraak- en beantwoordingstermijnen. Alle partijen 
dienen daar rekening mee te houden. Ook de uitwisseling van de jaarplanningen behoeft verbetering.   
 
Tenslotte ervaren de leden van de ASD het werk als inspirerend, maar er wordt een groot beroep op hen 
gedaan waar het gaat om de inzet van tijd. Ook wordt de rol en positie van de adviesraad een enkele keer 
door een enkeling als teleurstellend ervaren. Dit komt vooral doordat het advies van de ASD niet wordt 
opgevolgd of onderwerpen niet echt vallen onder de adviesbevoegdheid van de ASD.   
 
Het college heeft tot doel te willen werken aan een vitale samenleving. Het college stelt dat Inwoners moeten 
kunnen meedoen in de  samenleving, ongeacht leeftijd, afkomst, geslacht, geaardheid, religie of cultuur. 
Iedereen moet volwaardig op eigen wijze kunnen participeren. Meedoen heeft een positieve invloed op het 
persoonlijk welbevinden en versterkt de vitale samenleving.  
 
De ASD zal namens de bewoners deze elementen meewegen in haar adviseren aan het college. 
 
Adviesraad Sociaal Domein Vijfheerenlanden 
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