Jaarplan 2018 Adviesraad Sociaal Domein Rhenen
Inleiding
In 2018 vervolgt de adviesraad zijn taak onder een nieuw voorzitterschap: de adviesraad zal
zijn opdracht, te weten gevraagd en ongevraagd adviseren over beleid in samenhang met
WMO, Jeugdwet en Participatiewet uiteraard onverkort voortzetten.
De gemeente Rhenen heeft er tot nu toe voor gekozen het beleid te ontwikkelen vanuit vier
principes: samenhangende aanpak, empowerment, ruimte voor de professional, gedeelde
verantwoordelijkheid. Deze vier principes zullen in 2018 worden geëvalueerd. We willen daar
als Adviesraad graag aan bijdragen.
Ook de adviesraad werkt vanuit een visie. De adviesraad is van mening dat zijn rol als doel
heeft het bevorderen van het leerproces als samenleving. Het sociaal domein is voor een
gemeente immers een behoorlijk nieuw beleidsterrein. Als samenleving moeten we daarin
nog ieders juiste rol vinden en nieuwe werkwijzen vorm geven. Leren kan alleen met feed
back, zodat je op basis van die feedback je werkwijze steeds weer kunt bijsturen.
Wij als adviesraad hebben dus de rol op ons genomen te zorgen voor betekenisvolle
feedback vanuit het gebruikersperspectief.
Wij willen de gebruikers daarbij primair zien als burgers en niet alleen als leden van een
kwetsbare groep. Daarom zullen we onderwerpen, indien mogelijk, niet alleen vanuit een
doelgroepperspectief, maar ook vanuit een meer integraal perspectief van levensdomeinen
benaderen.
1. Ons eigen werkproces verbeteren in 2018
Om ons werk goed te kunnen doen, moeten we zoveel mogelijk kennis en inzicht tot
onze beschikking hebben. Het is daarom van belang:
- Kennis te nemen van bij de gemeente per 2018 beschikbare gegevens
over de uitkomsten van beleid (raadsrapportage);
- Te onderzoeken of we zelf voldoende informatie krijgen vanuit de burgers.
Zijn er nieuwe, eventueel aanvullende werkwijzen van onszelf nodig om
ons te voeden met meningen uit de samenleving?
2. Reflecteren op en adviseren over de gemeentelijke sociale agenda 2018
2.1.
Bijdragen aan het nieuwe meerjarenprogramma Sociaal Domein.
Het actuele Programma Sociaal Domein loopt tot 1 januari 2019.
Wij zullen bijdragen aan het nieuwe programma vanaf 2019.
2.2.
Komt de samenhangende aanpak bij samenhangende problemen op gang?
Via het Programma Sociaal Domein werkt de gemeente aan een samenhangende aanpak
voor inwoners die zorg en ondersteuning nodig hebben op meerdere leefgebieden tegelijk.
In 2017 is door maatschappelijke partners, consulenten en beleidsmedewerkers een plan
opgesteld. Op basis van dit plan is vervolgens een pilot ontwikkeld die eind 2017 is gestart
en doorloopt in 2018.
2.3. Hoe functioneren de netwerken?
De gemeente werkt met inwoners en maatschappelijke organisaties aan oplossingen en
voorzieningen die nodig zijn om vitalisering en maatwerk vorm te geven. Dit gebeurt in
netwerken die zijn gevormd rond belangrijke thema’s in het Programma Sociaal Domein,
zoals Meedoen en Waardevol Zelfstandig Thuis. De gemeente vraagt om onze visie op het
functioneren ervan.

2.4 Bijdragen aan nieuw subsidiebeleid
Er is nieuw subsidiebeleid nodig dat met ingang van het subsidiejaar 2019 moet worden
geïmplementeerd. Het huidige beleid past niet meer bij de nieuwe principes en
uitgangspunten die in de Visie Integraal Beleidskader en Beleidsplannen Sociaal Domein zijn
gekozen.
2.5. Maatwerk in Mantelzorgondersteuning
De gemeente wil meer maatwerk gaan leveren aan mantelzorgers door vraagverhelderingsgesprekken met hen te voeren en maatwerkvoorzieningen te organiseren.
2.6. Adviseren over de beleidsnotitie onafhankelijke cliëntondersteuning
Het eerste gesprek over dit beleid in wording dateert van december 2017. Wij willen de
verdere vormgeving graag volgen.
2.7. Adviseren over de vernieuwde woonvisie
De woonvisie is in 2017 ambtelijk gereed gekomen naar het lijkt. Wij zullen de gemeente
vragen deze aan ons ter advies voor te leggen.
2.8 Monitoren effectiviteit gemeentelijke projecten die doorlopen in 2018
-

Ontmoetingspunt Rhenen-Hoog;
Leefbaarheidsproject Dr. Wallerstraat;
Preventieve Schuldhulpverlening (ook bij burgers met een verstandelijke of
psychiatrische beperking;
Buurtsportcoaches;
Vrijwilligersacademie;
Alcoholpreventieproject jeugd;
Buurtbemiddeling;
Rhenen Dementievriendelijk.

.
3. Onze eigen agenda inzake ongevraagd advies 2018
Wij zullen onderstaande kwesties onderzoeken en eventueel met een ongevraagd advies
komen:
3.1.

Gezondheidspreventie en burgerinitiatief;

3.2.

Verbreding van alcoholpreventie-project naar andere vormen van verslaving;

3.3.

Laaggeletterdheid;

3.4

Het ondersteunen van ouderen en mensen met psychiatrische beperkingen in het
behouden of ontwikkelen van betekenisvolle contacten (eenzaamheidsbestrijding);

3.5

De vindbaarheid van hulpbronnen (sociale kaart).

Bijlage: begroting adviesraad 2018
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