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Voorwoord
De adviesraad is haar tweede jaar ingegaan. Een jaar waarin de raad met veel passie en
energie haar taak uitoefende en haar rol doorontwikkelde. Een jaar ook waarin regionale
samenwerking een plek begon te krijgen in onze werkwijze, omdat de opgaven bestuurlijk ook
op die schaal aangepakt worden. Er valt bovendien te leren van onze buren.
De samenstelling en werkwijze van de raad is in beweging. Onze opdracht is het college van
B&W onafhankelijk te adviseren. Maar dat kan je op vele manieren doen. De samenstelling van
de raad kent een grote spreiding van kennis en vaardigheden. Met mensen die bovendien over
een groot netwerk in de Delftse samenleving beschikken. Maar kan nog verbreed worden,
aansluitend op de inwoners-samenstelling van Delft. Die kennis en vaardigheden en dat
netwerk zet de adviesraad in bij haar advisering.
Maar de raad weet ook dat ze die nog beter kan inzetten. Door te zorgen dat de kwetsbaren in
de Delftse samenleving zelf aan het woord komen. Daar is in 2017 een serieus begin mee
gemaakt. Dit betekent dat we ons inzetten om in contact te staan met de kwetsbare inwoners
van Delft. Mensen die hulp nodig hebben om zich (zelfstandig) staande te houden. Te beginnen
bij de jeugd, want die hebben de toekomst.
De afgelopen jaren heeft het gemeentebestuur veel meer instrumenten gekregen om het naar
deze inwoners goed te doen. Het gemeentebestuur van Delft heeft traditioneel veel oog voor de
zwakkeren. Dat wil echter niet zeggen dat het haar altijd lukt succesvol te zijn. De tweedeling in
Delft neemt niet af. Helaas weten we dat het op een aantal gebieden gewoon schuurt en
ambities niet gerealiseerd worden. Het is aan de adviescommissie dat zo vroeg mogelijk te
signaleren. En betrokkenen de kans te bieden hun geluid te laten horen. Zodat het
gemeentebestuur een weg kiest, die maakt dat het alsnog goed gaat. Daar hebben we in 2017
met acht adviezen, waarvan vier ongevraagd, geprobeerd bij te dragen
2018 is een verkiezingsjaar en biedt ons de gelegenheid met het nieuwe bestuur afspraken te
maken zodat de impact van onze adviezen groter kan worden. We hopen in 2018 een
stimulerender relatie met de gemeente te kunnen onderhouden dan in 2017.
We willen onze zichtbaarheid verruimen om de kwetsbaren in Delft te laten weten dat we voor
hun spreekbuis kunnen zijn. Zo sloten we 2017 af met een stevige ambitie voor 2018.
Harry ter Braak
Voorzitter
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1. Inleiding
Het jaar 2017 was voor de ASD Delft een jaar van veranderingen, zowel in samenstelling als in
werkwijze. De ASD begon in januari 2017 onder leiding van voorzitter Ajo Duymaer van Twist,
verdeeld in drie werkgroepen met totaal 16 leden. De ASD eindigde de het jaar 2017 als brede
integrale adviesraad onder leiding van Harry ter Braak en met 13 leden.
Halverwege het jaar werd afscheid genomen van voorzitter Ajo Duymaer van Twist, onder
wiens leiding de ASD in mei 2016 tot stand is gekomen. Ook namen de voorzitters van de
werkgroepen Jeugd en Werk & Inkomen en een aantal leden gedurende het jaar afscheid.
Gelukkig kwamen er ook nieuwe enthousiaste leden bij en werd per 1 augustus de leiding van
de ASD overgenomen door Harry ter Braak.
Qua werkwijze werd aan het eind van het jaar afgestapt van het werken in werkgroepen.
Er wordt nu meer integraal gewerkt, waarbij diverse leden wel specifieke aandachtgebieden
volgen.

2. Samenstelling van de Adviesraad Sociaal Domein
Op 31 december 2017 bestond de ASD Delft uit totaal 13 leden, ieder met een eigen expertise
binnen de aandachtsgebieden ‘Wonen, Zorg en Welzijn’, Werk en Inkomen’ en ‘Jeugd’, die
samen met de algemeen voorzitter de ASD Delft vormden.
De leden op 31 december 2017 waren:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Harry ter Braak (Algemeen voorzitter)
Jenny Goedhart
Jaap Klooster
Erna van Lunteren
Jan Mostert
Peter Ormskerk
Jan van Oosten
Johan Over de Vest
John Roozemond
Emma van Sandick
Ankie Smit
Plony van Veldhoven
José Wigny (Vicevoorzitter)
Rieme Wouters
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3. Advisering
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 actief ophalen en krijgen van Delftenaren, ervaringen en
kennis van gebruikers en kennis van professionals en door de uitkomsten van landelijke
onderzoeksrapporten en de signalen die daarmee worden afgegeven.
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 2017 heeft de ASD Delft totaal acht adviezen uitgebracht, waarvan vier ongevraagde
adviezen.
Onderwerp

Adviesaanvraag

Advies

Bestuurlijke reactie

1

Regionale Woonvisie

Geen

17 februari 2017

8 maart 2017

2

Dagbesteding

16 februari 2017

27 maart 2017

24 mei 2017

3

Armoedebestrijding

Geen

12 april 2017

21 april 2017

4

Tussen Ondernemen en Participatiewet

21 juli 2017

13 september 2017

3 november 2017

5

Kadernota ISD-3 Basis

13 juli 2017

21 september 2017

8 november 2017

6

Beleidsplan Hoogwaardig Handhaven

Geen

27 november 2017

21 december 2017

7

Evaluatie Accommodatiebeleid Delft

Geen

7 december 2017

Geen

8

H4 Inkoopvisie ondersteuning 2019-2022

13 november 2017

20 december 2017

16 januari 2018

Overzicht uitgebrachte adviezen ASD Delft in 2017

Alle adviezen inclusief de reacties van het college zijn na te lezen op onze site: www.asddelft.nl/adviezen/uitgebrachte-adviezen
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Tussenbalans
De ASD heeft medio 2017 het initiatief genomen om een tussenbalans op te maken en te
onderzoeken in hoeverre de beloften van de decentralisatie al in de praktijk zichtbaar zijn en
waar eventuele kansen voor verbetering zitten. De ASD koos hierbij voor een focus op jeugd.
Wij verwachten dat er in de jeugd veel voordelen te halen zijn door meer integraal te gaan
werken en meer maatwerk te leveren.
De Tussenbalans is opgemaakt door de landelijke trends te bestuderen, de rapporten over de
effecten van het sociaal beleid in Delft te lezen en een twintigtal gesprekken te voeren met
burgers en professionals in Delft. Het gaat niet om diepgaand onderzoek maar een gedegen
oriëntatie. Dit onderzoek was eind 2017 nog niet afgerond en liep door in 2018. Afhankelijk van
de resultaten van het onderzoek wordt mogelijk in 2018 een ongevraagd advies uitgebracht.

4. Contacten met burgers en organisaties
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 de hele stad. We zijn en gaan in
gesprek 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.
In 2016 is een start gemaakt met het inventariseren van schilpartners die van belang zijn voor
de ASD Delft, in 2017 is dit verder uitgewerkt. De contacten van de voormalige WMO-raad, SW
raad en van het Panel werk en inkomen zijn daarin meegenomen.
Regelmatig bezoeken leden van de adviesraad de bijeenkomsten van het Sociaal Platform,
waarbij gemeente en maatschappelijke partners in het sociaal domein elkaar rond thema’s
ontmoeten. Ook door de gemeente georganiseerde bijeenkomsten, zoals het Keerpuntfestival
werden bezocht.
TOPdelft
In 2017 is de ASD in gesprek gegaan met TOPdelft (programma Wijken&Innovatie&Zorg) om te
onderzoeken in hoeverre beide organisaties elkaar kunnen versterken. Belangrijkste doel: het
betrekken van Delftse burgers bij ontwikkelingen in het sociale domein.
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Besloten werd gezamenlijk een stadsgesprek te organiseren in het voorjaar van 2018. Omdat
de ASD medio 2017 startte met het opmaken van de Tussenbalans is ingezet op een
bijeenkomst over hoe het is om jong te zijn in Delft, met name voor jongeren die extra
ondersteuning kunnen gebruiken.
Regionaal overleg
Omdat steeds vaker het sociaal beleid op H4 en H10 niveau wordt ontwikkeld, bijvoorbeeld voor
de jeugd, 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 ten minste viermaal per jaar een regionaal voorzittersoverleg en indien nodig
hebben leden van de diverse adviesraden ook direct contact met elkaar.

5. Contacten met het gemeentebestuur en ambtelijk apparaat
In 2017 is er vanuit de ASD Delft contact geweest met de drie wethouders De Prez, Brandligt en
Hekker over actuele zaken binnen het sociaal domein. Ook burgemeester Van Bijsterveldt
maakte kennis met de leden van de adviesraad.
Daarnaast is er overleg geweest met diverse programmeurs van de gemeente en schrijvers van
te adviseren nota’s/en met ambtenaren die betrokken waren bij beleidsnota’s waar advies over
werd gevraagd. Dit gebeurde zowel op individuele basis als in breder verband. Tijdens deze
overleggen 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.

6. Communicatie
Om zichtbaar te zijn voor de burgers en de schilpartners in Delft heeft de ASD Delft een
website: 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 reacties van de
gemeente op de adviezen gepubliceerd. De website is voorzien van een voorleesfunctie en is er
een mogelijkheid om de tekst te vergroten en te verkleinen.
Ook is de ASD Delft actief op Twitter en Facebook.

7. Deskundigheidsbevordering/teambuilding
Ter bevordering van de onderlinge contacten tussen de leden van de ASD Delft zijn in 2017 een
aantal informele bijeenkomsten georganiseerd. Hier bleek met name behoefte aan te zijn vanaf
het moment dat werd afgestapt van de drie werkgroepen en de leden daarvan werden geacht
met elkaar samen te werken bij integrale advisering. De informele bijeenkomsten resulteerden
in een meer open contact tussen de leden onderling buiten de reguliere vergaderingen om, iets
wat vooral van nut was bij het formeren van werkgroepen ter voorbereiding bij het opstellen van
adviezen.
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Om de deskundigheid te bevorderen en te vergroten hebben een aantal leden gebruik gemaakt
van de themabijeenkomsten ‘Ervaringsdeskundigheid’ die de Koepel Adviesraden Sociaal
Domein in 2017 organiseerden. De ASD is lid van deze Koepel.

8. Vergaderingen
De ASD Delft maakte in 2017 nog 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. In 2017 zijn er 11
plenaire vergaderingen geweest.
Kerngroepvergaderingen
De kerngroep van de ASD Delft heeft in 2017 totaal tienmaal vergaderd. De kerngroep bestond
uit de (waarnemend) voorzitters van de werkgroepen en de algemeen voorzitter. In deze
vergaderingen werden vooral algemene onderwerpen met betrekking tot de ASD Delft
besproken en werd de agenda voor de eerstvolgende (plenaire) vergadering voorbereid.
Werkgroepvergaderingen
De werkgroepen van de ASD Delft hebben in 2016 totaal tenminste viermaal vergaderd. Deze
vergaderingen vonden aansluitend aan de plenaire vergadering plaats. Er werden hier
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 kwamen leden bij elkaar rond concrete adviesaanvragen of rond het uitbrengen van
ongevraagde adviezen. Per adviesaanvraag wordt steeds een team samengesteld, waarin in
principe leden van alle werkgroepen participeren.
Gedurende het jaar werd steeds vaker afgestapt van het vergaderen per werkgroep.
Voor de zomer van 2017 werd onder leiding van voorzitter Ajo Duymaer van Twist een
evaluatiesessie gehouden. Deze evaluatie vond vervolg tijdens de heisessie die in november
onder leiding van voorzitter Harry ter Braak werd georganiseerd en waarbij verschillende
onderwerpen besproken zijn, waaronder de aanpak van de advisering, de aanzet voor het
jaarplan 2018 en over de vraag of de ASD in de toekomst een stichting zou kunnen worden.
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9. Tot slot
De ASD Delft is vol enthousiasme het jaar 2018 gestart met het opstellen van een ambitieus
jaarplan en is voornemens samen met de gemeente de rol van de adviesraad verder vorm te
geven in het belang van de burgers van Delft.
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