Jaarplan Adviesraad Sociaal Domein 2019
Het jaarplan 2019 wordt opgebouwd uit 4 onderdelen :
1. De werkzaamheden die voortkomen uit de aan ons voorgelegde adviesvragen;
2. De verbeteringen die we eind 2019 willen zien in ons functioneren n.a.v. onze onderlinge
evaluatie 2018;
3. Werkbezoeken ter voorbereiding op advisering;
4. Scholing leden adviesraad.
1. Advisering in 2019
De adviesraad adviseert over beleidsnota’s die door het college aan hem worden voorgelegd. Meer
dan in eerdere jaren wil de Adviesraad zelf vast stellen of advisering door de raad betekenisvol zal
kunnen zijn. Kijkend naar de thema’s die voor 2019 op de bestuurlijke agenda staan, verwacht de
Adviesraad in ieder geval adviesaanvragen te behandelen over de volgende onderwerpen, in het
genoemde kwartaal:
3.2019 : Uitgangspunten accommodatie beleid sport/cultuur
6.2019 : Beleid verwarde personen (p.m.)
9.2019 : Minimabeleid
Participatie
12.2019 Doorontwikkeling samenhangende aanpak

2. Verbeterresultaten
De verbeteringen die we eind 2019 willen zien in het functioneren van en rond de adviesvraag n.a.v.
onze onderlinge evaluatie 2018 zijn de volgende :
-

De adviesraad krijgt tijdig de adviesvragen voorgelegd.
De adviesraad krijgt actief alle informatie die voor zijn adviestaak van belang is (niet alleen
gerelateerd aan een concrete adviesvraag).
De adviesraad krijgt gericht informatie over besprekingen en bijeenkomsten die van belang
zijn voor de raad.
De adviesraad zal i.i.g. bij gelegenheid van NL doet, samen een klus oppakken in het sociaal
domein.
Ieder lid heeft zijn leerbehoefte geformuleerd en is bezig daarin te voorzien.
De raad als geheel heeft zijn leerbehoefte geformuleerd en heeft daarvoor passende
activiteiten georganiseerd.
Sollicitanten worden niet alleen beoordeeld op kennis en competenties, maar ook op de
motivatie zich te willen inzetten voor hun medeburgers.
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3. Werkbezoeken
De adviesraad zoekt actief contact met de doelgroep(-en). In 2019 zal ieder lid van de adviesraad
minstens twee werkbezoeken afleggen bij sociale projecten/initiatieven in Rhenen. Zo mogelijk zal
gekozen worden voor bezoeken aan groepen inwoners die de gevolgen zullen ondervinden van
nieuwe beleidskeuzes van de gemeente , voorafgaand aan onze advisering.

4. Scholing
De leden van de raad zullen elk minimaal een scholingsbijeenkomst bezoeken. Ook zal in de loop van
het jaar een gezamenlijke scholing worden gehouden over het onderwerp leefwereld versus
systeemwereld.

Rhenen, februari 2019.
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