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Jaarverslag ASD Vijfheerenlanden 2022 

Voorwoord 
Dit jaarverslag geeft een overzicht van de uitgevoerde activiteiten van de Adviesraad Sociaal Domein 
Vijfheerenlanden in 2022.  

Het belangrijkste doel van de Adviesraad is om het College van Burgemeester en Wethouders, gevraagd en 
ongevraagd, te adviseren over zaken die het sociale domein aangaan.  

De leden 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 
Adviesraad Sociaal Domein Vijfheerenlanden bestudeert (ontwerp)beleidsplannen van de gemeente op het 
gebied van het sociaal domein en plannen welke in de grond een sociaal onderdeel hebben en geeft daarop 
haar mening.  

Zij volgt de aanpak van de gemeente kritisch en geeft als het nodig is een ongevraagd advies af. Verder houdt zij 
nauw 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 en rapporteert de 
relevante onderwerpen in haar vergaderingen. 

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 Adviesraad Sociaal 

Domein 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 Adviesraad Sociaal Domein 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 Adviesraad Sociaal Domein 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 

Juan Sahertian, lid werkgroep jeugd 

Ben Boon, lid werkgroep JOG 

Geert-Jan Vreeswijk, lid werkgroep SMA 

Babette Kleman, lid werkgroep WMO 

Marius Oosterom, lid werkgroep participatie 

Margo Temme, lid werkgroep WMO 

Andrie de Graaff, lid werkgroep participatie 

 

Els Groeneweg, Lid werkgroep SMA 
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Terugblik 2022 
We hebben in 2022 gebruikt om structuur en samenhang aan te brengen in onze jonge ASD. Na een moeizame 

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 een veranderplan opgesteld na de moeizame start in 2021 en deze veranderingen in 2022 

volledig gerealiseerd.  

o CRM 
We hebben een CRM opgebouwd bouwen. (CRM staat voor Customer Relationship Managementsystem) 

waarin al onze ketenpartners worden bijgehouden.  

o Communicatie 
De ASD heeft na lang onderhandelen de middelen beschikbaar gekregen voor het realiseren van een 

website. In het vierde kwartaal 2022 zal de website life moeten gaan.  

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. 

 

o Overleg wethouders 
De ASD heeft overleg met de wethouders uit het sociale domein. In dit verkiezingsjaar heeft een wisseling 

plaatsgevonden en is een prettige nieuwe start gemaakt.  

o Contactambtenaren 

o JOG 

o Participatie 

o WMO 

o SMA 

o Achterban raadpleging 

o  

o  

o Jaarplanning 
De gemeente stelt ons jaarlijks in een zo vroeg mogelijk op de hoogte van de politieke agenda opdat de  
ASD bij haar planning rekening kan houden met adviesaanvragen. Ook de ASD stelt een jaarplanning op  
voor intern gebruik en gebaseerd op de politieke agenda.  

 

Adviezen in 2022 

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 
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Nog te behandelen 

o Inkoop WMO Begeleiding 

o Verordening WMO 

o Verordening Jeugd 

o Verordening Leerlingvervoer 

o Hitteplan 

o Woonvisie 

o A 

o B 

o C  

 

Financiën 

o Jaarrekening  
 

  

Interne contacten 

 

Externe contacten 

 

Informatievoorziening 

 

Contactmomenten met de gemeente 
 

Slotbeschouwing 


