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Voorwoord

Jaarverslag 2016
Eind mei 2016 is de nieuwe Adviesraad Sociaal Domein Delft (ASD Delft) geïnstalleerd.
De ASD Delft adviseert het college van B&W gevraagd en ongevraagd over de lokale invulling
van het Sociaal Domein. De Jeugdwet, de Participatiewet en de Wet maatschappelijke
ondersteuning vormen de wettelijke basis.
Het brede beleidsterrein van het Sociaal Domein gaat over alles wat burgers in hun directe
bestaan raakt en heeft primair betrekking op zorg, welzijn, arbeid, inkomen, jeugd, passend
onderwijs, gezondheidszorg en vrije tijdsbesteding.
Het stimuleren dan wel zoveel mogelijk in stand houden van de zelfredzaamheid en participatie
van burgers is het doel en waar nodig wordt voorzien in ondersteuning en zorg.
Het gaat in het Sociaal Domein om de inwoners van Delft. De Adviesraad betrekt inwoners dan
ook bij de advisering over beleid en uitvoering.
In het afgelopen jaar is de ASD Delft gestart met het opbouwen van een netwerk van cliënten
en van formele en informele organisaties. Via dit netwerk en door stadsgesprekken maken we
verbinding met de stad en betrekken we specifieke kennis, kunde en ervaring van cliënten,
belangenbehartigers, organisaties en burgers bij de advisering.
De ASD Delft is een onafhankelijke adviesraad. Kwaliteit van advisering is belangrijk.
Daar zetten wij ons voor in. Daarmee willen wij bijdragen aan de kwaliteit van het beleid en van
de uitvoering. Daarmee willen we herkenbaar zijn voor inwoners en draagvlak bij de inwoners
verwerven. Het is verheugend dat zoveel leden van de adviesraad zich als vrijwilliger voor dat
doel inzetten.
Ik ga ervan uit dat de adviezen en signalen van de ASD Delft welkom zijn en tot beter beleid en
uitvoering leiden. Dat is in het belang van burgers van Delft.
Ajo Duymaer van Twist
Voorzitter
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1. Inleiding
Na vaststelling in de openbare raadsvergadering van 31 maart 2016 van de Verordening
burger- en cliëntparticipatie sociaal domein Delft, vond op 30 mei 2016 de formele installatie
van de Adviesraad Sociaal Domein Delft, kortweg ASD Delft, plaats door de drie wethouders De
Prez, Brandligt en Hekker. Deze adviesraad is de opvolger van de bestaande adviesraden
WMO-raad Delft, het Panel Werk en Inkomen en de SW-raad, die na de installatie van de ASD
Delft zijn opgeheven.
In de periode daarvoor zijn leden voor de nieuwe adviesraad geworven om zitting te nemen in
de ASD Delft. Leden uit de bestaande raden konden hierbij ook solliciteren.

2. Samenstelling van de Adviesraad Sociaal Domein
Op 31 december 2016 bestond de ASD Delft uit totaal 16 leden, verdeeld over drie
werkgroepen met elk een werkgroepvoorzitter die samen met de algemeen voorzitter de
kerngroep van de ASD Delft vormen. De leden zijn als volgt ingedeeld:
Kerngroep:
Ajo Duymaer van Twist
José Wigny
Ria Quapp
Edwin Baljon

- Algemeen voorzitter
- Voorzitter werkgroep Wonen, Zorg en Welzijn, vicevoorzitter
- Voorzitter werkgroep Werk en Inkomen, penningmeester
- Voorzitter werkgroep Jeugd, secretaris

Leden werkgroep Wonen, Zorg en Welzijn o.l.v. José Wigny:
Jaap Klooster
Tessel Linders
Erna van Lunteren
Jan Mostert
Emma van Sandick
Ankie Smit
Leden werkgroep Werk en Inkomen o.l.v. Ria Quapp:
Plony van Veldhoven
Chris van Wijk
Vacature
Leden werkgroep Jeugd o.l.v. Edwin Baljon:
Peter Ormskerk
Tineke Pacqué
John Roozemond
Rieme Wouters
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Schematische weergave samenstelling ASD Delft

3. Vergaderingen
De ASD Delft maakt onderscheid tussen drie soorten vergaderingen, te weten:
- Plenaire vergaderingen
- Kerngroepvergaderingen
- Werkgroepvergaderingen
Plenaire vergaderingen
Daarin komen onderwerpen aan de orde die voor de ASD Delft als geheel van belang zijn en
die noodzakelijk zijn om de integrale benadering van de advisering te borgen.
Kerngroepvergaderingen
De kerngroep van de ASD Delft heeft in 2016 totaal tienmaal vergaderd. In deze vergaderingen
werden vooral algemene onderwerpen met betrekking tot de ASD Delft besproken en werd de
agenda voor de eerstvolgende vergadering van de werkgroepen voorbereid.
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Werkgroepvergaderingen
De werkgroepen van de ASD Delft hebben in 2016 totaal tenminste zevenmaal vergaderd. Elke
vergadering werd plenair gestart met overkoepelende onderwerpen om de onderlinge band
tussen de werkgroepen te waarborgen. Aansluitend werd gesplitst en werden er inhoudelijke
onderwerpen per werkgroep behandeld.
In een aantal gevallen waren externe sprekers of experts uitgenodigd om plenair of per
werkgroep een toelichting te geven op een specifiek onderwerp.
Daarnaast komen leden bij elkaar rond concrete adviesaanvragen c.q. ongevraagde adviezen.
Per adviesaanvraag wordt een team samengesteld, waarin in principe leden van alle
werkgroepen participeren.

4. Uitgebrachte adviezen
De ASD Delft geeft het college van B&W gevraagd en ongevraagd advies over
beleidsvoornemens, over de uitvoering en over de evaluatie van beleid. Bij ieder advies kijken
wij door de ogen van de Delftse burgers en baseren het advies op onze kennis en ervaring,
aangevuld met informatie die wij krijgen van Delftenaren, ervaringen en kennis van gebruikers
en kennis van professionals.
Het college van B&W reageert schriftelijk op de adviezen van de ASD Delft en betrekt deze al
dan niet bij het te voeren beleid. De adviezen en de reacties van het college worden altijd aan
de gemeenteraad gestuurd zodat deze betrokken kunnen worden bij het politieke debat.
Naast advisering geeft de ASD Delft aan de gemeente ook signalen af over gesignaleerde
knelpunten.
In 2016 heeft de ASD Delft totaal vijf adviezen uitgebracht, waarvan één ongevraagd advies.
Onderwerp

Adviesaanvraag

Advies

Bestuurlijke reactie

1

Inkoopplan Jeugd-Wmo Delft 2017

25 mei 2016

16 juni 2016

28 juni 2016

2

Woonvisie

20 september 2016

4 oktober 2016

1 november 2016

3

Sluitende aanpak verwarde personen

4 november 2016

14 december 2016

10 januari 2017

4

Dementiezorg in Delft

Geen

21 november 2016

10 januari 2017

5

Maatschappelijke Opvang en
Beschermd Wonen

11 november 2016

19 december 2016

24 januari 2017

Overzicht uitgebrachte adviezen ASD Delft in 2016
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De ASD Delft constateert dat het college de ASD Delft minder tijd biedt voor advisering dan de
in de verordening vastgelegde termijn van 6 weken. Daardoor komt helaas de inbreng van
burgers en cliënten onder druk te staan.
De WMO-raad Delft heeft voor de totstandkoming van de ASD Delft totaal drie adviezen
uitgebracht, waarvan één ongevraagd advies. Door het Panel Werk en Inkomen en de SW-raad
zijn in 2016 geen adviezen uitgebracht.
Onderwerp

Adviesaanvraag

Advies

Bestuurlijke reactie

1

Toezicht WMO

3 november 2015

25 januari 2016

17 maart 2016

2

Kentekenparkeren en mantelzorg

Geen

17 februari 2016

2 juni 2016

3

Implementatie doelgroepenvervoer
Haaglanden

12 januari 2016

16 maart 2016

4 april 2016

Overzicht uitgebrachte adviezen WMO-raad Delft in 2016

5. Contacten met het gemeentebestuur
Tijdens de installatie van de ASD Delft op 30 mei 2016 is er informeel contact geweest tussen
de drie wethouders De Prez, Brandligt en Hekker en de leden van de ASD Delft.
Tot een formeel overleg met de wethouders is het in 2016 niet gekomen, wel is er contact
geweest tussen de programmeurs van de gemeente en de kerngroep van de ASD Delft. Tijdens
dit overleg is vooral gekeken naar de planning van de gemeente op het gebied van uit te
brengen nota’s en naar beleid betrekking hebbend op het sociale domein. Deze informatie is
voor de ASD Delft van belang om een jaarplan te kunnen opstellen waarin de planning van het
uitbrengen van adviezen een essentiële rol speelt.

6. Contacten met derden
De leden van de ASD Delft zetten zich in om alle burgers van Delft, vooral de meest kwetsbare
burgers, zo goed mogelijk te vertegenwoordigen bij het geven van adviezen aan het
gemeentebestuur.
Dit kan de adviesraad niet alleen. Zij staat open voor de inbreng van burgers en voor signalen
uit de samenleving. Daarom zoeken wij ook actief contact met Delftenaren die ervaring hebben
met gemeentelijke voorzieningen, met formele en informele organisaties, platforms,
belangenbehartigers, kerken en moskeeën en met inwoners met een speciale deskundigheid,
die ingeschakeld kunnen worden als het nodig is. Zo bouwen wij als het ware aan een schil van
deskundigen rond de adviesraad. Een actieve wisselwerking tussen de schil en de adviesraad
ondersteunt en versterkt het geven van gevraagd en ongevraagd advies.
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In 2016 is een start gemaakt met het inventariseren van schilpartners die van belang zijn voor
de ASD Delft. Dit zal in 2017 verder worden uitgewerkt.
De bestaande contacten uit de netwerken van de WMO-raad, het Panel Werk & Inkomen en de
SW-raad zijn meegenomen naar de ASD Delft.

7. Deskundigheidsbevordering/teambuilding
Om vooral de nieuwe leden van de ASD Delft te informeren over het sociale domein en alles
wat daar binnen aan de orde is, zijn er in 2016 twee interactieve sessies georganiseerd onder
leiding van een professional binnen het sociale domein.
Om de deskundigheid te bevorderen en te vergroten hebben een aantal leden gebruik gemaakt
van het aanbod aan trainingen die Zorgbelang Zuid-Holland biedt aan leden van adviesraden
en zijn diverse symposia en informatiebijeenkomsten bezocht door de leden.

8. Communicatie
Om de communicatie zowel intern als extern te stroomlijnen heeft de ASD Delft in 2016 een
communicatieprotocol opgesteld. Dit geeft de leden een handvat om op een eenduidige manier
om te gaan met de communicatie rondom de ASD Delft.
Om zichtbaar te zijn voor de burgers en de schilpartners in Delft heeft de ASD Delft in 2016 een
nieuwe website gelanceerd, te vinden onder www.asd-delft.nl. Hierop zijn alle leden terug te
vinden en via één muisklik per mail te benaderen. Ook worden de uitgebrachte adviezen en de
daarbij behorende reactie van de gemeente op de adviezen gepubliceerd en is er een agenda
te vinden van vergaderingen en bijeenkomsten. De website is voorzien van een voorleesfunctie
en is er een mogelijkheid om de tekst te vergroten en te verkleinen.
Om mee te gaan met de huidige ontwikkeling op het gebied van social media is de ASD Delft
ook actief op Twitter en Facebook.
Samen met de lancering van de website is er voor de leden ook een Cloud-functie ontwikkeld
waarbij alle voor de leden van de ASD Delft relevante documenten te downloaden zijn.

9. Tot slot
Tot slot vragen wij nog aandacht voor een onderwerp dat ons zorgen baart.
De ASD Delft stelt vast dat - naarmate er meer zaken regionaal worden geregeld – de
adviesraad op meer afstand van de besluitvorming komt te staan ondanks de samenwerking
tussen diverse adviesraden in de regio. Daardoor kan de ASD Delft op die onderwerpen de
kritische rol in het belang van de Delftse (kwetsbare) burger niet altijd in voldoende mate
realiseren.
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