Jaarplan 2022
1. Doelstelling
De ASD Delft heeft op 5 februari jl. tijdens de jaarlijkse interne conferentie de ruimte
genomen met elkaar nog eens kritisch te reflecteren op haar aanpak en werkwijze. Deze
conferentie was eerst gepland op 29 november 2021, maar kon vanwege de toen
geldende Covid-maatregelen niet doorgaan.
Tijdens de conferentie is geconstateerd dat de praktijk van alle dag vraagt om een
herziening van de wijze waarop de afgelopen jaren is gewerkt.
Die constatering geeft richting aan de ambities in dit beleidsplan voor 2022.
We zijn nieuwsgierig naar de ontwikkeling van de maatschappelijke agenda door het
college en zien er naar uit hoe we onze rol daarbij kunnen expliciteren. Dat is dus nog
niet in dit plan verwerkt.
Onze doelgroep wordt gevormd door de burgers van Delft, met name de kwetsbare
groepen in deze stad. We proberen maximaal waar te nemen wat er gebeurt in Delft en
vertalen dat in adviezen aan het College van B&W. We proberen ook te leren van wat er
buiten Delft aan goede ervaringen wordt opgedaan. We proberen ertoe bij te dragen dat
de doelgroepen zelf een directe stem krijgen bij de bepaling van het beleid en de
uitvoering van en door het College van B&W. We werken net als de gemeente regionaal
samen met onze collega’s in de H10 waarbij onze voorzitter dat overleg in 2022 (nog)
voor zal zitten.
2. Prioriteiten
De ASD Delft stelt in 2022 de volgende prioriteiten:
1. We willen de verbindingen met in het bijzonder de kwetsbare groepen verder
uitbreiden en directer organiseren, opdat deze zelf steeds meer bij kunnen gaan
dragen in de adviezen die we geven.
2. De ASD is dit jaar aan de slag met als belangrijkste hoofdthema ‘de sociale
basis’, terwijl ze de implementatie van eerdere adviezen nauw zal volgen over:
• Jeugd
• Toegankelijkheid
• Positieve gezondheid
3. Dit jaar vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. We nemen ons voor direct
na deze verkiezingen met een advies bij te dragen in de ontwikkeling van het
nieuwe coalitieprogramma 2022-2026.
4. De ASD Delft adviseert over de vraagstukken die het College van B&W ons
voorlegt voor advies.
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3. Werkwijze
Tijdens de interne conferentie van 5 februari jl. werd duidelijk dat er behoefte is aan het
werken in groepen conform de drie wetten in het sociaal domein, te weten de Wet
Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), de Participatiewet (Werk & Inkomen) en de
Jeugdwet. Onder leiding van een trekker gaat elk van deze groepen afzonderlijk aan de
slag op basis van wat er speelt binnen ieder domein, en houden zij zich bezig met de
genoemde drie hoofdthema’s.
Dit resulteert in een andere vergaderstructuur, waarbij goede inhoudelijke gesprekken
centraal staan tijdens themabijeenkomsten per groep.
De overkoepelde thema’s worden bewaakt door een aparte trekker.
Het Dagelijks Bestuur (DB) zal bestaan uit de onafhankelijk voorzitter van de ASD, de
trekkers van de drie groepen, de communicatieadviseur en de ondersteuner van de ASD.
Deze werkwijze wordt geëvalueerd tijdens de interne conferentie aan het eind van 2022.
4. Herkenbaarheid
De ASD Delft is geen hulpdienst maar de wettelijk ingestelde onafhankelijke adviesraad
van het College van B&W. Dat betekent dat de verwachtingen bij de inwoners daarop
zullen moeten gaan aansluiten. Gesprekken met de ASD Delft leiden niet direct tot een
praktische oplossing, maar tot een advies aan het College van B&W waarmee ze iets
moeten doen.
We willen in 2022 ons gezicht nog meer laten zien dan nu het geval is, opdat iedereen
die dat nodig heeft ons weet te vinden. We zullen daar met diverse media de aandacht
op vestigen. Laagdrempelig en toegankelijk zijn, dat is een voorwaarde voor adequate
vergaring van informatie en advisering.
Actiepunten
• De thema’s van de gemeente voor dit jaar worden bekeken.
• De uitgebrachte adviezen in 2021 worden bekeken op zaken die wellicht in 2022
gemonitord kunnen worden.
• De netwerklijst en lijst van de schil wordt per groep doorgelopen op organisaties
waarmee contact kan worden gelegd.
• De Wet Inburgering zal in de loop van het jaar gemonitord worden via de
Taalschool.
• Voor wat betreft de schuldhulpverlening zijn er veranderingen waar aandacht aan
besteed zal worden, onder andere veranderingen voor ondernemers.
• De gevolgen van de toeslagenaffaire zullen worden gemonitord.
• Bekeken wordt hoe is het gesteld met de Delftse minima voor wat betreft hoge
energieprijzen en stijgende kosten van levensonderhoud.
• Aan de nieuwe politici na de gemeenteraadsverkiezingen zal meegeven worden
dat zij zich hard maken voor de Delftse minima in de begroting van 2023,
bijvoorbeeld door het uitbreiden van Project Emma dat zich bezighoudt met
vroegsignalering.
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