Adviesraad Sociaal Domein

JAARVERSLAG ADVIESRAAD SOCIAAL DOMEIN RHENEN
2018
Voorwoord
Voor u ligt het jaarverslag van de Adviesraad Sociaal Domein Rhenen.
De Adviesraad Sociaal Domein (ASD) Rhenen adviseert – gevraagd en ongevraagd – het College van
Burgemeester en Wethouders over het beleid in het Sociaal Domein.
Het Sociaal Domein omvat Maatschappelijke Ondersteuning, Werk en Inkomen (Participatie),
Jeugdzorg en passend onderwijs.
Het belang van de burgers van de gemeente Rhenen staat daarbij centraal, waarbij er speciaal
aandacht is voor het effect van de wetgeving sociaal domein op de kwetsbare burgers, mantelzorgers
en vrijwilligers.
De Adviesraad is daarom samengesteld uit onafhankelijke burgers, die afkomstig zijn uit diverse
geledingen van de bevolking van de gemeente Rhenen.
Het doel van dit verslag is om verantwoording af te leggen van de activiteiten in 2018.
Naast het produceren van formele adviezen aan B&W worden leden van de Adviesraad in
toenemende mate betrokken in overlegstructuren betreffende het Sociaal Domein.
De Adviesraad hoopt deze samenwerking in het komende jaar te continueren en waar mogelijk
verder uit te breiden.
Meer informatie kunt u vinden op onze website adviesraadsociaaldomeinrhenen.nl.

Organisatie
De samenstelling van de Adviesraad Sociaal Domein per 1 januari 2019 is:
Voorzitter
Vice-voorzitter
Secretaris
Werk en Inkomen
Chronisch zieken en gehandicapten
Mensen met een psychiatrische stoornis
Mensen met een verstandelijke beperking
Jeugd
Vrijwilligers, mantelzorgers en ouderen
Medische zorg
Passend Onderwijs

Mirjam Groenendijk
Hendrikjan Nederhorst
Marianne Punt
Arie van der Staaij, Tineke Budding
Vacature
Ria Kok
Ria Kok
Els Mulder
Vacature
Hendrikjan Nederhorst
Tineke Budding

De Adviesraad beschikt sinds 2015 over een secretaris.
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Els Mulder, Arie van der Staaij en Hendrikjan Nederhorst zijn in 2018 herbenoemd.
In 2018 hebben Khalid el Khoulati, Thijs Janssen en Tinie Bierman afscheid genomen als lid.
Er zijn geen nieuwe leden toegetreden.
De Adviesraad is in 2018 11 maal bijeen geweest.
De vergadering in mei is besteed aan een cursus over onze rol en taak.
In december vond een extra vergadering plaats in verband met evaluatie.
De Adviesraad heeft zich dit jaar bezonnen op zijn rol en taak.
Vragen die daarbij aan de orde kwamen, waren o.a.:
Werken we voldoende vanuit de leefwereld van de burgers van Rhenen?
Wanneer hebben we iets unieks bij te dragen en wanneer niet?
Is de samenstelling van de Adviesraad de juiste?
Een en ander heeft ertoe geleid dat de Adviesraad heeft besloten een nieuwe weg in te slaan en
bezig is vorm te geven aan de Adviesraad Sociaal Domein in een nieuwe fase.
De mogelijkheid met klankbordgroepen te werken blijft bestaan, maar de Adviesraad wil ook meer
met ad hoc groepen gaan werken.

Adviezen
De Adviesraad heeft de volgende formele adviezen gegeven aan B&W:
Gevraagde formele adviezen op verordeningen en beleidsplannen, die aan de gemeenteraad worden
voorgelegd:
▪ 23 januari 2018 Advies inzake wijziging subsidiebeleid
▪ 26 juni 2018 Advies notitie onafhankelijke cliëntondersteuning
▪ 11 oktober 2018 Advies participatiewet en de uitvoering daarvan
▪ 19 oktober 2018 Advies verordening en nadere regels WMO
▪ 22 oktober 2018 Advies mantelzorgbeleid
▪ 12 december 2018 Advies informatienota nieuwe beleidsplan
▪ 13 december 2018 Advies invulling welzijn
Ongevraagd advies:
▪ 14 februari 2018 Ongevraagd advies over jaarlijkse bijeenkomst om vrijwilligers te bedanken

Contacten
▪ Een wethouder en diverse ambtenaren hebben de vergaderingen van de adviesraad
bijgewoond.
▪ Formeel overleg van één of meer leden met wethouders en ambtenaren.
▪ Frequente informele discussies met wethouders en ambtenaren.
▪ Contacten met gemeenteraadsleden (commissievergaderingen, raadsvergaderingen,
commissie Samenleving)
▪ Contacten met organisaties: kerken en moskee
▪ Jeugdraad Rhenen
▪ De jongerenwerker van Mozaïek en de medewerkers van Rivierenstroom
▪ Cliëntenraad Veenendaal, Rhenen en Renswoude
▪ Koepel WMO-raden
2

▪ Zorgbelang Gelderland
▪ Stichting Noodfonds Rhenen
▪ Schuldhulpmaatje Rhenen

Overige activiteiten (niet limitatief)
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Deelname aan verkiezingsdebat van 16 maart
Deelname aan kennismakingsmarkt voor nieuwe raadsleden
Deelname aan netwerk armoedebestrijding
Betrokkenheid bij de herinrichting van de binnenstad
Betrokkenheid bij sportdeelname van chronisch zieken en gehandicapten
Betrokkenheid bij wonen voor ouderen
Deelname aan netwerkgroep LZT
Betrokkenheid bij het initiatievencafé
Betrokkenheid bij het project Jobmaatje
Deelname aan thema-avonden en commissievergaderingen
Bezoek diverse congressen
Bijwonen bijeenkomsten inzake het IPP
Deelname aan lunch met medewerkers van de gemeente
Betrokkenheid bij het project Buurthuiskamer Valleiweg
Betrokkenheid bij project dr. Wallerstraat
Organisatie van avond voor ouders met kinderen uit basis- en speciaal onderwijs
Bijwonen bijeenkomst KansPlus
Bijwonen cursus hulp voor verwarde personen
Bijwonen bijeenkomst over wijzigingen in de aanvraag van een bijstandsuitkering
Bijwonen bijeenkomst netwerkverbetering

Vooruitblik op 2019
Ons jaarplan 2019 zal op korte termijn op onze website www.adviesraadsociaaldomeinrhenen.nl,
worden geplaatst.
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