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In 2021 namen we afscheid van Jan van 
Oosten en Peter Ormskerk.

CONTACT ZOEKEN OF EEN ERVARING DELEN? secretariaat@asd-delft.nl – 06 21865320 

Een sterke sociale basis, gekenmerkt 
door ontmoeting, gezamenlijke 
activiteiten en informele ondersteuning 
in wijken en buurten, zien wij als 
belangrijke voorwaarde in de aanpak van 
de sociale opgaven in Delft. Aan de 
hand van een door ons opgestelde 
notitie zijn we met inwoners, gemeente, 
maatschappelijke organisaties en 
ondernemers in gesprek gegaan over de 
mogelijkheden om de sociale basis in 
Delft te versterken en de samenwer-
king die dat vraagt van de verschillende 
partners.

SOCIALE BASIS

MEER OVER DE ADVIESRAAD OP WWW.ASD-DELFT.NL
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Het geeft het college van B&W 
gevraagd en ongevraagd advies over 
zowel beleidsvoornemens als de uitvoe-
ring en de evaluatie van beleid.
Bij ieder advies kijken wij door de ogen 
van de Delftse burgers. We baseren het 
advies op onze kennis en ervaring, 
aangevuld met informatie die wij actief 
ophalen en krijgen van Delftenaren: 
ervaringen en kennis van gebruikers en 
kennis van professionals en dat in 
samenhang met de uitkomsten van 
landelijke onderzoeksrapporten en de 
signalen die daarmee worden afgegeven. 
Naast advisering geeft de ASD Delft 
aan de gemeente ook gesignaleerde 
knelpunten door.

De adviesraad werkt op basis van de 
Verordening burger- en cliëntparticipa-
tie sociaal domein Delft en is aangeslo-
ten bij de landelijke Koepel Adviesraden 
Sociaal Domein.

De Adviesraad Sociaal Domein is 
een ona�ankelijk adviesorgaan.

ADVIESFUNCTIE

De Adviesraad heeft anderen nodig.
We zijn en gaan in gesprek met Delftenaren 
die ervaring hebben met gemeentelijke 
voorzieningen, met formele en informele 
organisaties, platforms, belangenbehartigers, 
kerken en moskeeën. Ook spreken wij 
inwoners met een speciale (ervarings-)
deskundigheid, die ingeschakeld kunnen 
worden als het nodig is

CONTACTEN MET BURGERS

Om de adviesraad hebben we een schil van - op dit moment
42 - betrokken en deskundige burgers. Soms werken leden
uit de schil mee aan een uit te brengen advies. Vanwege corona
konden we in 2021 slechts één keer bij elkaar komen. 

DE SCHIL
We leggen steeds vaker contact met instellingen
in het sociaal domein om van hen o.a. te horen
wat en welke eventuele spanningen zij ervaren.

CONTACT MET INSTELLINGEN

Begin 2021 spraken de adviesraadleden met het voltallige college. Op periodieke basis zijn 
er contacten met o.a. de coördinerend wethouder en de voorzitter. De adviesraad sprak met 
individuele leden van de gemeentelijke commissie voor het sociaal domein. Verder vinden er 
het hele jaar door gesprekken plaats met ambtenaren over hun beleidsterreinen, ook ter 
voorbereiding op concrete nota's.

CONTACTEN MET GEMEENTEBESTUUR EN AMBTENAREN

Steeds vaker wordt het sociaal beleid op H4 en H10 niveau (samenwerkingsverbanden tussen 
meerdere gemeentes in de regio Haaglanden) ontwikkeld. Daarom is het van belang dat de 
regionale adviesraden contact met elkaar hebben, informatie uitwisselen en mogelijk 
samenwerken bij het opstellen van adviezen. Daartoe is er zowel periodiek als incidenteel 
contact rond zaken die regionaal spelen, waarbij onze voorzitter een actieve rol heeft.

CONTACTEN MET REGIONALE ADVIESRADEN

• Regionale (ambtelijke) afstemming 
• TONK-regeling
• Herstelplan Delft
• Regiovisie Jeugdhulp Haaglanden
• Regiovisie Transformatie Beschermd
 Wonen en Maatschappelijke Opvang
• WMO Verordening 2021
• Wet Inburgering 
• Taalnota 
• Inkoopvisie WMO
• Beleidskader Jeugdpreventie
Alle adviezen inclusief de reacties
van het college zijn na te lezen op onze site.

UITGEBRACHTE ADVIEZEN
• Informatievoorziening & gemeentelijke  
 kengetallen 
• Langer en Weer Thuis 
• Jeugd 
• Werk & Inkomen 
• WMO 
• Inburgerings- en taalnota 
• De sociale basis 
• Sportakkoord 
• Regionale samenwerking

THEMA’S IN 2021

In 2021 zijn er twee columns verschenen in 
Delft op Zondag: ‘Hoe gaan we verder ná 
Corona’ en ‘Gelukkige burgers, daar wordt 
iedereen gelukkig van’. In de columns worden 
burgers opgeroepen om hun verhaal te delen 
met de ASD Delft. 

COLUMS

Er zijn in 2021 10 plenaire vergaderingen 
geweest, deels digitaal vanwege corona. Door 
het jaar heen volgen de leden allerhande 
relevante workshops, webinars en werksessies 
om de ontwikkelingen in het sociaal domein 
op de voet te volgen. Deels landelijke 
bijeenkomsten en ook lokale: van het Pact 
tegen de Armoede tot het Sociaal Platform. 

VERGADERINGEN EN
DESKUNDIGHEIDS-
BEVORDERING

Het bestrijkt de WMO, Jeugd- en Participatiewet. Met de 
velden welzijn, zorg, (beschermd) wonen, toegankelijkheid, 
werk, inkomen, inburgering, taal, sport, jeugd, onderwijs en 
bijzonder vervoer.

WAT IS HET SOCIAAL DOMEIN?
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