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Inleiding
De Adviesraad Sociaal Domein is in 2015 ingesteld als voortzetting van de WMO Adviesraad en de
Cliëntenraad Sociale Zaken. Hiermee werd ingespeeld op de decentralisaties die met ingang van 1
januari 2015 hebben plaatsgevonden.
De Adviesraad Sociaal Domein is een adviesorgaan van het College van Burgemeester en
Wethouders. De Adviesraad brengt schriftelijk advies uit. Het staat het College vrij om de adviezen al
dan niet over te nemen. De adviezen van de raad en de reactie daarop van het College komen ook ter
beschikking van de gemeenteraad.
De regelgeving over de Adviesraad Sociaal Domein Wijdemeren is vastgelegd in de Verordening
Adviesraad Sociaal Domein Wijdemeren 2015.
In dit verslag worden de ontwikkelingen rond en de werkzaamheden van de Adviesraad toegelicht.
Een mijlpaal voor de Adviesraad was het publiek gaan van de website (www.adviesraadwijdemeren.nl) medio 2016. Dit geeft de Adviesraad de mogelijkheid om direct te communiceren
met de inwoners, met de gemeenteraad en verder met iedereen die interesse heeft in de
werkzaamheden van de Adviesraad

Samenstelling en mutaties
Arnold Prinssen, Sonja Seegers en Bruce van Veenhuizen hebben in 2016 de Adviesraad om
persoonlijke redenen verlaten. Als gevolg hiervan waren er vier vacatures.
In 2016 zijn drie vacatures vervuld. Tot de Adviesraad traden toe Louisa Roosch, Jessika de Waijer en
Arnoud de Heus.
Louisa Roosch is psychiater te Loosdrecht en heeft als bijzondere aandachtsgebieden de openbare
gezondheidszorg en de verslavingszorg. Arnoud de Heus was werkzaam in het welzijnswerk te
Zaanstad en is thans in een vergelijkbare functie werkzaam in Amersfoort. Hij heeft als
aandachtsgebied de integrale hulpverlening en de verslavingszorg. Jessika de Waijer is werkzaam bij
Het Consulaat en heeft als aandachtsgebieden GGZ, mantelzorg en Jeugd.
Voor de nog resterende vacature werd vooral gezocht naar een kandidaat met
ervaringsdeskundigheid in het deeldomein Participatiewet. Die kandidaat is begin 2017 gevonden in
de persoon van Eric Bouwhuis.
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Ten tijde van het schrijven van dit verslag bestond de Adviesraad (met tussen haakjes het primaire
aandachtsgebied) uit:










Eric Bouwhuis (Participatiewet),
Cees Buijs (Participatiewet en sociaal wonen),
Arnoud de Heus (Integrale hulpverlening, verslavingszorg)
Mary Huisman-Bakker (Jeugd, toeleiding naar werk),
Hillie Jansen (Ouderen en mantelzorg),
Louisa Roosch (Openbare gezondheidszorg, verslavingszorg)
Maria van Schaik (Ouderen, GGZ, ondersteuning en Participatiewet),
Martin Vredenduin (Onafhankelijk voorzitter, contacten regio Gooi en Vechtstreek),
Jessika de Wayer (GGZ, Mantelzorg, Jeugd)

Er zijn geen vacatures.

Wat wil de Adviesraad zijn?
De functie van de Adviesraad is in de verordening vastgelegd. Het is in de eerste plaats een
adviesorgaan van het College en geeft gevraagd en ongevraagd advies. Daarbij beschouwt de
adviesraad de problematiek in het sociale domein vooral vanuit het gezichtspunt van de inwoners. Er
zijn in het sociale domein veel partijen die gevraagd en ongevraagd advies geven, zoals
zorgaanbieders, professionals en instellingen. In dit scala kan de invalhoek van de inwoners niet
ontbreken.
Waar de Adviesraad in de praktijk tegen aanloopt, is de afweging in hoeverre ook aan
belangbehartiging moet worden gedaan. De Cliëntenraad Sociale Zaken is opgeheven en opgegaan in
de Adviesraad. Een cliëntenraad is bij uitstek een orgaan, dat aan belangenbehartiging doet. Maar
een afgewogen advies is iets anders dan het verdedigen van een specifiek belang. De vraag is ook of
een cliëntenraad gemist kan en juridisch gezien gemist mag worden. Vooralsnog zal de Adviesraad
haar adviezen, daar waar dat mogelijk is, mede invullen vanuit het oogpunt van (collectieve)
belangenbehartiging.
Individuele dossiers worden door de Adviesraad niet behandeld. Daarvoor zijn de klachten- en
bezwaarprocedures van toepassing.

Hoe functioneert de Adviesraad?
Het sociale domein is heel breed en er gebeurt heel veel. De leden van de Adviesraad zijn zeer
gemotiveerd om hun inbreng te leveren, maar het blijft vrijwilligerswerk, dat naast de dagelijkse
activiteiten wordt ingevuld. Dat levert beperkingen op. Er wordt door elk lid veel tijd in gestoken.
Daarnaast ontstaan beperkingen doordat het consulteren van de Adviesraad niet in de
projectplanning van de gemeente is opgenomen. Daardoor blijven soms ten onrechte
adviesaanvragen achterwege of worden deze adviesaanvragen te laat ingediend. Daardoor kon het
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gebeuren dat een advies keurig het aangegeven moment werd aangeleverd, maar dat het
onderliggende voorstel in de commissie al tot hamerstuk was betiteld.
Om te voorkomen dat deze situaties zich voordoen, vindt het overleg met de betrokken wethouders
voortaan vier keer per jaar plaats en wordt het overleg met de betrokken beleidsambtenaren
geïntensiveerd. Waar de Adviesraad voor pleit, is dat de consultatie van de adviesraad in de planning
wordt opgenomen. De goede wil is overigens aanwezig en de Adviesraad heeft in het verleden laten
blijken niet strikt aan termijnen vast te houden.
De Adviesraad is van oordeel dat zij een wettelijke status heeft doordat de instelling van de
Adviesraad bij verordening heeft plaatsgevonden. Dat schept ook verplichtingen. De Adviesraad
heeft de verplichting om haar werk serieus te verrichten, maar het College heeft ook de plicht om de
Adviesraad op goede wijze haar werk te laten doen. Als een planning zodanig uitloopt, dat de
Adviesraad niet in staat kan worden gesteld om zorgvuldig advies te geven, dan moet men bereid zijn
de behandeling van het voorstel in de commissie en de gemeenteraad uit te stellen.

Regionaal voorzittersoverleg Gooi en Vechtstreek (RVO)
De Adviesraad hecht veel waarde aan het overleg en de samenwerking met de andere adviesraden in
de Regio Gooi en Vechtstreek. Dit geldt ook voor het overleg met het regionale
samenwerkingsverband. Zes keer jaar vindt in het kantoor van Regio Gooi en Vechtstreek overleg
plaats tussen de voorzitters van de adviesraden in de regio. Dit zijn de voorzitters van de:




WMO Adviesraden van Huizen, Blaricum, Laren en Gooise Meren,
Cliëntenraden SZ HBEL, Hilversum en Gooise Meren,
Adviesraden Sociaal Domein Hilversum, Weesp en Wijdemeren.

In dit overleg worden de betrokkenheid van adviesraden bij regionale projecten gecoördineerd,
lokale ontwikkelingen met elkaar afgestemd en ervaringen uitgewisseld.
Inmiddels is de communicatie met de regio versterkt. De contactpersoon van het RVO bij de regio
woont in principe een deel van elke vergadering bij.
Ten aanzien van regionale projecten is afgesproken, dat de advisering via de lokale colleges loopt,
omdat de formele besluitvorming ook lokaal plaatsvindt.
Gebleken is dat niet altijd goed werkt, waardoor adviesaanvragen met enige regelmaat niet alle
lokale adviesraden bereiken. Hetzelfde geldt vaak ook voor de adviezen.
Informatie uitwisseling tussen de voorzitters voorziet dan in deze lacune (Als het niet kan zoals het
moet, dan moet het maar zoals het kan).
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Activiteitenoverzicht
Vergadering van de Adviesraad Sociaal Domein
De Adviesraad heeft in 2016 negen keer (2015 acht keer) vergaderd.
Daarnaast vindt periodieke overleg plaats van een afvaardiging van de adviesraad met de twee
wethouders in het sociale domein. Dit overleg vond in 2016 drie maal (2015 drie maal) plaats.

Overlegvergaderingen in SWW-verband
Door het beëindigen van de samenwerking vond in 2016 geen inhoudelijk overleg meer plaats.

Regionaal voorzittersoverleg regio Gooi- en Vechtstreek
Het RVO heeft in 2016 zes (2015 acht keer) vergaderd.
In principe wordt het RVO éénmaal per jaar uitgenodigd voor een overleg met de
portefeuillehouders in de regio (PFHO). Dit overleg vond in 2016 niet plaats.

Werkgroepen Regio Gooi en Vechtstreek
Wijdemeren heeft deelgenomen aan de werkgroep Inkoop Jeugd.
Daarnaast is een aantal keren een bijeenkomst van SamenKracht bijgewoond.

Uitgebrachte adviezen
In 2016 werden de volgende adviezen uitgebracht:








Handhavingsverordening,
Uitvoeringsregels WMO,
Toelatingsdocument WMO,
Toelatingsdocument Jeugd,
Mantelzorgwaardering 2016,
Evaluatie beleidsplannen WMO, Jeugd en Participatiewet en
Concept beleidsplan bescherming en opvang.

Financiële paragraaf
De leden en de voorzitter krijgen een kostenvergoeding per bijgewoonde vergadering, Voor de
voorzitter is dit EUR 127,00 per vergadering en voor de leden EUR 55,00. Het aantal vergaderingen is
gemaximeerd op 10. Zoals al werd vermeld, heeft de Adviesraad in 2016 negen keer vergaderd.
Daarnaast is, zoals is vermeld in de verordening, een budget beschikbaar van EUR 4.000 voor
deskundigheidsbevordering en communicatie. Van dit budget werd in 2016 EUR 90,00 gebruikt,
zijnde abonnementskosten van de website..

Toekomstparagraaf
De Adviesraad is sinds het voorjaar van 2017 op volle sterkte.
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Het overleg met de verantwoordelijke wethouders vindt in 2017 vier keer per jaar plaats in plaats
van drie keer, zoals voorheen.
Als daartoe aanleiding is, zullen beleidsambtenaren een gedeelte van de vergaderingen van de
Adviesraad bijwonen om de onderlinge communicatie te verbeteren en toelichtingen te geven op
beleidsvoornemens.
Wij hopen te bewerkstelligen dat de consultatie van de adviesraad in de planning van de
gemeentelijke projecten wordt opgenomen.
Wijdemeren, 19 mei 2017.
Namens de Adviesraad Sociaal Domein Wijdemeren.
w.g. M.J. Vredenduin
(Voorzitter)

