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1.

Voorwoord van de voorzitter

Met dit jaarverslag legt de adviesraad verantwoording af over haar activiteiten in het
kalenderjaar 2018.
Dat jaar werd in verband met de vorming van een nieuwe gemeenteraad en een nieuw
college van burgemeester en wethouders gekenmerkt door een zekere windstilte waar
het gaat om de vorming van nieuw of aangepast beleid in de regionale en lokale
gemeentepolitiek.
Er zijn in 2018 dan ook geen adviezen gevraagd of ongevraagd uitgebracht.
In Vlaardingen zijn de uitvoerende organisaties in het Sociaal Domein uiteraard verder
gegaan met de uitvoering van het staande beleid, waarbij we zien dat in toenemende
mate sprake is van afstemming en samenwerking met de gemeenten Maassluis en
Schiedam.
De adviesraad heeft de beschikbare tijd vooral besteed aan verheldering van de eigen
positie, taken en verantwoordelijkheden. In hoofdstuk 2 doen wij daarvan verslag.
In hoofdstuk 3 bieden wij u een overzicht van onze activiteiten in het afgelopen
kalenderjaar en in hoofdstuk 4 blikken we kort vooruit op 2019.
Het wachten is op een nadere uitwerking van het raadsprogramma van de gemeente
Vlaardingen; in dat programma wordt melding gemaakt van themabijeenkomsten op het
Sociaal Domein.

Jan van der Pol, voorzitter
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2.

Positie, taken en samenstelling van de adviesraad

De adviesraad adviseert het college van burgemeester en wethouders gevraagd en
ongevraagd op het brede Sociaal Domein van de gemeente Vlaardingen.
Het is in 2018 nog niet gelukt om de overgang in de naamgeving van WMO-adviesraad
naar Adviesraad Sociaal Domein te formaliseren met een nieuwe verordening.
Het Sociaal Domein omvat de volgende beleidsterreinen:
- Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO 2015)
- Participatiewet (inclusief armoedebeleid, schuldhulpverlening, werk en inkomen)
- Jeugdwet.
Veel inwoners van Vlaardingen krijgen te maken met de uitvoering van deze wetten; de
gemeente is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van beleid met
betrekking tot de WMO-voorzieningen van ROGplus, het functioneren van de vier sociale
wijkteams, de uitvoering van de Jeugdwet (jeugdhulpverlening en jeugdzorg) en de
uitvoering van de Participatiewet (in de regio door Stroomopwaarts).
De WMO-adviesraad komt minimaal zes maal per jaar in vergadering bijeen en wordt
gevormd door elf betrokken inwoners van Vlaardingen, die hun gevarieerde individuele
kennis en ervaringen bijeenbrengen en delen.

2.1 Positiebepaling
Te midden van het lokale krachtenveld (waarin veel instanties opereren met soms
uiteenlopende belangen of invalshoeken) neemt de WMO-adviesraad een onafhankelijke
positie in.
De leden:
-

-

brengen door het uitnodigen van gastsprekers, door het afleggen van
werkbezoeken aan instellingen die opereren binnen het Sociaal Domein en door
bestudering van documenten in kaart wat er op hoofdlijnen van beleid in de
praktijk goed gaat, wat beter zou kunnen en wat echt beter moet;
volgen actief de politiek bestuurlijke, landelijke en regionale ontwikkelingen op het
Sociaal Domein (ook via de Koepel van Adviesraden Sociaal Domein);
bezien (en wegen tijdens vergaderingen gezamenlijk af) of het voorgaande
voldoende aanleiding geeft tot het stellen van vragen (aan de betrokken
beleidsambtenaar en/of de wethouder) als daar op lokaal niveau aanleiding toe is
of als informatie hierover (nog) ontbreekt;

maar (in beginsel)
-

gaan de leden niet op de stoel zitten van de cliëntenraden (maar de standpunten
worden wel waargenomen en meegewogen);
nemen de leden de toezichthoudende en controlerende rol van de gemeenteraad
niet over;
gaan de leden niet als belangenbehartiger van individuen of instellingen op de
barricades staan.
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2.2 Taken
De adviesraad heeft de volgende taken:
-

Adviseert gevraagd en ongevraagd het college van burgemeester en wethouders
over beleidsplannen en beleidsaanpassingen inzake het Sociaal Domein;
Volgt lokaal hoe beleid uitpakt in de praktijk; signaleert ontwikkelingen, successen
en knelpunten en rapporteert daarover in verslagen van de vergaderingen;
Vraagt de beleidsambtenaar en/of de wethouder om (aanvullende) informatie als
dat noodzakelijk is om beleid en uitvoering te begrijpen en om ontwikkelingen en
wijzigingen te kunnen volgen op het gebied van het Sociaal Domein.

Inwoners kunnen met individuele vragen terecht bij ROGplus, Stroomopwaarts, een
cliëntenraad of het wijkteam. De WMO-adviesraad geeft advies over het beleid en
algemene zaken aan het college van burgemeester en wethouders.
Veel onderwerpen
De WMO-adviesraad adviseert niet alleen over de WMO. Het gaat over het hele Sociaal
Domein. Denk daarbij aan jeugdhulp, mantelzorg en armoedebeleid, maar ook
leefbaarheid, werk, vrijwilligers en GGZ vallen hieronder. Heel breed dus. Moeten leden
dan overal verstand van hebben? Nee, dat hoeft niet. Iedereen heeft zo zijn voorkeur en
specialisme. En vaak ook een eigen netwerk dat we gebruiken om signalen op te halen,
in gesprek te gaan en deskundigheid te vergroten en te actualiseren.
Verder kijken dan Vlaardingen
De leden hebben ook een open oog en oor voor de regionale en landelijke ontwikkelingen
in het Sociaal Domein. De adviesraad is aangesloten bij de landelijke Koepel Adviesraden
Sociaal Domein en bij de Maatschappelijke Kring Vlaardingen (MKV).
De voorzitters van de adviesraden Sociaal Domein in de gemeenten Maassluis,
Vlaardingen en Schiedam voeren op afstemming gericht overleg als daar aanleiding toe
is.

2.3 Samenstelling
Eind 2017 waren er vijf vacatures in verband met ruimte voor twee extra leden en einde
van de zittingstermijn van drie leden. Deze vacatures zijn ingevuld en de Adviesraad is
per 2018 op volle sterkte,
Voorzitter:
Secretaris:

De heer Jan van der Pol
Mevrouw Yolanda Vermeulen

Leden van de Adviesraad:

Mevrouw Mary Bakker
Mevrouw Anneke Clement
De heer Jan Hoefnagel
De heer Rob van der Knaap
Mevrouw Hannie Madern
De heer Alison Martis
Mevrouw Ariea Putter
Mevrouw Anneke Schoenmakers
De heer Hans Smit
Mevrouw Ellen de Vries

De adviesraad verdeelt intern de aandachtsvelden binnen het Sociaal Domein.
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3.

Activiteiten in 2018

3.1 Interne activiteiten
De adviesraad heeft zich gebogen over diverse onderwerpen:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Notitie Positie, taken en werkwijze van WMO-adviesraad, opgesteld door Jan van der
Pol
Sociale kaart van Vlaardingen
Arbeidsgehandicapten op bijstandsniveau
Bijstandsuitkeringen aan vluchtelingen
Brandveiligheid in seniorenwoningen
Wachtlijsten Veilig Thuis
Budgetoverschrijding WMO 2018
Raadsprogramma gemeenteraad Vlaardingen
Laaggeletterdheid

3.2 Overleg met wethouders
In juni 2018 is het nieuwe college van burgemeester en wethouders gestart, waarin
Jacky Silos het stokje heeft overgenomen van de vorige wethouder Cees Oosterom, met
het Sociaal Domein in haar portefeuille. Onderwerpen die haar aandacht hebben zijn:
wetgeving, genderongelijkheid, gezond gewicht voor jongeren, wachtlijst in jeugdzorg,
evaluatie van zorg in de wijkteams, mantelzorg, vrijwilligers en eenzaamheid onder
inwoners van Vlaardingen. Wethouder Bart de Leede is verantwoordelijk voor de
Participatiewet.
In het najaar van 2018 vond overleg plaats met de wethouders over de taakverbreding
van de adviesraad, tegen de achtergrond van de vorming van een regionale cliëntenraad
in het kader van de Participatiewet.

3.3 Overleg met Regionaal Orgaan Gehandicaptenzorg
(ROGplus)
De vergaderingen van ROGplus worden ook bezocht door twee leden van de WMOadviesraad. In 2018 is onder meer gesproken over:
●
●
●

Het vergroten van interne kwaliteit van ROGplus
Regiotaxi NOOT
Het afscheid van algemeen directeur Rob van der Elst.

3.4 Koepel Adviesraden Sociaal Domein
De activiteiten van de Koepel zijn gericht op het ondersteunen van de leden bij het
uitoefenen van hun lokale functie. Vooral nu de adviesraden naast de WMO ook over de
Jeugdwet en de Participatiewet, gevraagd en ongevraagd, advies mogen uitbrengen.
De Koepel vindt het van belang dat er sprake is van goed georganiseerde en
functionerende zeggenschap vanuit de burgers. Door de toenemende complexiteit van
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regelgeving op het gebied van wijkgericht en regionaal werken is meer ondersteuning
door de Koepel noodzakelijk.
In juni 2018 vond de conferentie ‘Adviesraden: luis, aanjager of vormgever?’ plaats.
Er werden twee Algemene Ledenvergaderingen (ALV) gehouden. De eerste ALV werd
gecombineerd met drie workshops:
● Het bereiken van je achterban (Verdiep de democratie)
● JEUGD; Eenvoudige toegang tot Jeugdhulp en Wmo
● Best Practice - praktijkvoorbeeld van Adviesraad Delft
Aansluitend op de ALV in november is de jaarlijkse Hannie van Leeuwenlezing gehouden.
De lezing werd verzorgd door Janny Bakker-Klein, voorzitter van de Raad van Bestuur
van Movisie en had als thema ‘Anders Kijken: de sleutel tot een succesvolle transformatie
in het sociaal domein’.

3.5 Werkbezoeken en lezingen
Er zijn werkbezoeken gebracht aan Minters, een kinderarts en stichting Elckerlyc.
Wegens faillissement van de kledingbank verviel het werkbezoek aldaar.
Op 3 april is het congres ’Armoede en Schulden doorgrond’ en op 22 mei het congres
‘Het wijkteam onder de loep’ bezocht, evenals op 19 april de studiemiddag van de
gemeentelijke ombudsman met als thema ‘De waarde van privacy’. Een cursus van Frank
Hoes gaf inzicht in hoe meer mensen te werven voor vrijwilligersorganisaties.

3.6 Gastsprekers
De projectleider Kees Kort heeft het project Onafhankelijke Cliënt Ondersteuning
toegelicht. De adviesraad heeft geen nader bericht ontvangen omtrent de voortgang van
het project. Angelina Franken kwam vertellen over de activiteiten van Stichting Elckerlyc.
Door een vertegenwoordiging van ROGplus werd een presentatie gegeven over het
ontstaan en de uitvoeringspraktijk. Wethouder Jacky Silos sprak over haar
verantwoordelijkheden, passie en uitdagingen.

3.7 Adviezen
De WMO Adviesraad heeft in 2018 in verband met de politieke stagnatie helaas geen
gevraagde en ongevraagde adviezen kunnen uitbrengen en is in afwachting van de
uitvoering van het lokale raadsprogramma met nieuwe beleidsvoornemens in het Sociaal
Domein.
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4.

Vooruitblik op 2019

Het streven in 2019 is om de kennisvergroting, gericht op de Wet Maatschappelijke
Ondersteuning, Jeugdwet en de Participatiewet, voort te zetten. De intentie is een groter
aantal werkbezoeken per aandachtsgebied te brengen.
De adviesraad hoopt dat na een windstil 2018 het raadsprogramma de wethouders in
staat zal stellen om ons advies te vragen over nieuw beleid.

4.1 Raadsprogramma thema 7 Sociaal Domein gemeente
Vlaardingen 2018-2022
Wanneer
4e kwartaal 2018

1e kwartaal 2019
2e kwartaal 2019

3e kwartaal 2019
2019
1e kwartaal 2020
2e kwartaal 2020

Wat
Themabijeenkomst wachtlijsten jeugdzorg
Ook aandacht voor het stembusakkoord Jongeren op Gezond
Gewicht (JOGG)
Raadsvoorstel n.a.v. evaluatie wijkteams
Raadsvoorstel mantelzorgers en vrijwilligers
Startnotitie armoedebeleid
Themabijeenkomst eenzaamheid
Raadsvoorstel integratie en taallessen migranten
Raadsvoorstel uitwerking Regenboogakkoord
Themabijeenkomst monitor Sociaal Domein
Onafhankelijk onderzoek naar bedrijfsvoering Stroomopwaarts
Themabijeenkomst seniorenwelzijn
Raadsvoorstel actieplan werk, om- en bijscholing

4.2 Activiteiten 2019
In 2019 zal er vergaderd worden op de volgende data:
5 februari
19 maart
7 mei
18 juni
10 september
29 oktober
10 december
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