Jaarverslag 2020 Adviesraad Sociaal Domein Rhenen

1. Inleiding
De Adviesraad Sociaal Domein (ASD) Rhenen adviseert – gevraagd en
ongevraagd – het College van Burgemeester en Wethouders over het
beleid in het Sociaal Domein. Het belang van de burgers , met name
kwetsbare burgers van de gemeente Rhenen staat daarbij centraal. De
Adviesraad is daarom samengesteld uit onafhankelijke burgers, die
afkomstig zijn uit diverse geledingen van de samenleving . Het doel van
dit verslag is om transparantie te bieden over de activiteiten in 2020.
Naast het leveren van gevraagde adviezen aan B&W worden leden van
de Adviesraad in toenemende mate betrokken in ambtelijke
overlegstructuren betreffende het Sociaal Domein. Dat is enerzijds
bevredigender voor alle betrokkenen , maar vraagt anderzijds om grote
oplettendheid om de eigenlijke rol goed te kunnen blijven invullen. Meer
informatie
kunt
u
vinden
op
onze
website
adviesraadsociaaldomeinrhenen.nl.

Het jaar 2020 was ook voor het functioneren van de adviesraad Sociaal
Domein Rhenen een lastig jaar .
De oorzaak daarvan was meervoudig:
1. Veel voorgenomen gemeentelijke beleidsontwikkelingen voor 2020
zijn gecanceld of vertraagd als gevolg van de Covid-pandemie.
2. Onze goed ingewerkt ondersteuner/secretaresse Marianne Punt nam
begin 2020 afscheid in verband met verhuizing. Het zoeken van een
nieuwe vrijwillige ondersteuner was niet eenvoudig, maar eind
februari werd die gevonden in de persoon van Toke Mosselman .
Verslagen van de vergaderingen in die maanden zijn improviserend
tot stand gekomen.
3. Het inwerken van Mevr. Mosselman vanaf maart werd ernstig
gehinderd door de Covid-pandemie
4. De lockdown situatie leidde tot een drastische beperking van het
aantal overlegmomenten van gemiddeld 10 per jaar naar nu 4.
Faciliteiten voor digitaal overleg ontbraken ons in 2020.
5. Het contact met de burger en anderen die in het sociaal domein hun
taak hebben, verliep om bovengenoemde redenen eveneens
moeizaam.
6. Vanwege enkele misverstanden is onze website geruime tijd ‘uit de
lucht’ geweest.

7. En last but not least: het werven van vervangers voor diverse leden,
die afscheid namen in 2020, is om bovenstaande redenen
aangehouden.

2. Adviesvragen / te verwachten adviesvragen 2020 (per maart
2020):
a. In april/mei zouden Marion Koolstra en Marcel Simons ons
informeren over de ontwikkelingen in het “Taalhuis” waaronder
mensen met een taalvraag, inburgering en laaggeletterdheid
vallen.
Dit is vervallen.
b. Het Integraal Beleidskader Sociaal Domein zou dit jaar aan bod
komen. Een adviesvraag in het najaar (oktober/november)
werd in het najaar verwacht.
Die is uitgesteld.
c. Door
de
rechterlijke
uitspraken
over
De
regeling
huishoudelijke ondersteuning voor mantelzorgers en
respijtzorg , zal ook Rhenen dit op een andere manier moeten
gaan organiseren. Dit zou uiteindelijk dit najaar leiden tot een
voorstel voor beleidswijziging die past binnen de wettelijke en
juridische kaders. Deze wijziging zou worden voorgelegd voor
advies.
Ontvangen eerste kwartaal 2021.
d. Op het gebied van Participatie gingen we aan de slag met
Armoedebeleid.
Adviesvraag ontvangen in november en advies gegeven in
december 2020.
e. Zodra er meer duidelijkheid is over de Wet Inburgering zou
mogelijk een (start)notitie over een lokale aanpak dit jaar aan de
orde komen.
Heeft ons nog niet bereikt

Ongevraagd advies:
De Raad nam zich voor te onderzoeken of het wenselijk is een
ongevraagd advies te geven aan B&W inzake huisvesting ouderen
en mensen met een beperking.

Dit heeft geleid tot ambtelijke contacten. De voorzitter is in 2021
uitgenodigd voor een stakeholders overleg over dit onderwerp

3. Ontwikkelingen in het functioneren van de Adviesraad:
Begin 2020 hebben wij een aantal doelstellingen geformuleerd m.b.t
gewenste verbeteringen .
a. Voor nieuwe leden is zowel
informatiepakket gemaakt.
Gerealiseerd

een

inwerkprogramma

als

een

b. De adviesraad krijgt de adviesvragen tijdig voorgelegd
In 2020 heeft de raad hierover een bestuurlijke toezegging gekregen.
c. Ieder lid heeft zijn leerbehoefte geformuleerd en heeft stappen gezet
om daarin te voorzien en de raad als geheel heeft zijn leerbehoefte
geformuleerd en heeft daarvoor passende activiteiten georganiseerd.
Wij pakken dit op in 2021. Hieraan is onvoldoende aandacht besteed.
d. Nieuw geworven leden hebben in ieder geval kennis van één
van de gebieden waar de adviesraad zich mee bezig houdt, hetzij
theoretisch, hetzij meer praktisch. Maar zij zijn ook getoetst op de
motivatie zich te willen inzetten voor hun medeburgers .
Eén gegadigde is afgewezen.
Eén ondersteuner is er geworven met een ander profiel.
Er zijn geen nieuwe leden geworven.
4. Overleg/contact op bestuurlijke niveau:
Tijdens de maart vergadering was er een ontmoeting met wethouder
De Heer
In september heeft de adviesraad kennis gemaakt met de nieuwe
wethouder Barth van Eeten, de opvolger van wethouder Simone
Veldboer.
In december was er een digitaal overleg met de wethouders Bart van
Eeten en Jolanda de Heer. Aanleiding was een verzoek onzerzijds om
de verwaterde afspraken uit de verordening beter na te leven vanuit
het gemeentehuis. Ons is toegezegd dat dat met onmiddellijke ingang
zou gebeuren. De eerste ervaringen zijn positief.
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