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Voorwoord 

Het jaar 2018 was voor de ASD Delft een jaar van doorontwikkeling op de ingezette lijn. Met 

een werkwijze waarbij de leden van de adviesraad actief op zoek en in gesprek zijn met 

mensen die bij kunnen dragen aan onze missie. Een missie waarbij we het college van B&W 

adviseren over hoe het beleid en de uitvoering beter kan voor de kwetsbare mensen in Delft. 

2018 was een verkiezingsjaar, dat zoals te verwachten minder adviesaanvragen opleverde. We 

hebben de formateur adviezen gegeven voor de nieuwe collegeperiode. Daarnaast gaven we 

nog vijf andere adviezen waarvan een (regionaal) gevraagd. De regionale samenwerking begint 

voorzichtig vorm te krijgen. Dat is ook belangrijk omdat veel beleid en uitvoering op die schaal 

vorm krijgt. 

  

We hebben kennis gemaakt met de nieuwe bezetting in de raadscommissie en met het nieuwe 

college. Onze adviezen rond de formatie hebben zich vertaald in betere afspraken over de 

samenwerking en we verwachten daar dan ook veel van in 2019. We hebben ervaren dat het 

nieuwe college het anders wil doen dan het in het verleden gegaan is. Vanuit de gemeenteraad 

ervaren we serieuze aandacht voor onze inbreng. Delft gaat voor goud, niettemin is er dan nog 

veel te doen als je wilt zorgen dat iedereen daarvan kan profiteren. 

 

2018 was ook het jaar waarin we een eerste tussenbalans opmaakten, namelijk over de 

jeugdzorg. In een goed bezochte openbare bijeenkomst zijn we de discussie aangegaan over 

de voorlopige resultaten daarvan. Ook hebben we een aantal organisaties het platform geboden 

te laten zien wat ze doen voor kwetsbare jongeren. Zo hebben we in samenwerking met 

TOPdelft meer bijeenkomsten georganiseerd. 

We hebben in 2018 daarmee de eerste stappen gezet regelmatig de publiciteit te zoeken. 

Publiciteit waarbij we aandacht vragen voor waar het in de praktijk schuurt en vooral inwoners 

en organisatie oproepen ons daarover van informatie te voorzien. 

 
Harry ter Braak 
Voorzitter 
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1. Inleiding 
 

Een verkiezingsjaar, zo leert de ervaring is altijd rustig als het om adviesaanvragen gaat. Voor 

de ASD betekende dit dat ze tijdig is gaan nadenken hoe ze haar tijd goed kon gebruiken nu die 

aanvragen er niet kwamen. Het plan was zelf een tussenbalans te maken van de stand van 

zaken rond de decentralisaties, daarover meer met de inwoners te communiceren en tot nieuwe 

verhoudingen met het gemeentebestuur te komen. We hebben zelf de indruk dat dit, hoewel 

niet gemakkelijk, begint te lukken.  

We hadden ook de behoefte te gaan leren van anderen. We zijn bij twee andere adviesraden 

langs gegaan en hebben de landelijke bijeenkomsten van onze koepel benut om een breder 

beeld te krijgen van de werkwijzen van andere adviesraden. Op de jaarlijkse bijeenkomst van 

onze koepel hebben twee leden van onze adviesraad, op uitnodiging, iets verteld over de 

aanpak van de tussenbalans.   

 

2. Samenstelling van de Adviesraad Sociaal Domein  
 

Op 31 december 2018 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 en onafhankelijke voorzitter de ASD Delft vormden.  

 

De leden op 31 december 2018 waren: 

 

➢ Harry ter Braak (Algemeen voorzitter)  

➢ Jenny Goedhart   

➢ Netty Jongepier 

➢ Jaap Klooster  

➢ Erna van Lunteren  

➢ Babak Mousavi Gourabi 

➢ Jan van Oosten 

➢ Peter Ormskerk  

➢ Johan Over de Vest  

➢ John Roozemond  

➢ Emma van Sandick 

➢ Anne ter Steege  

➢ Plony van Veldhoven  

➢ José Wigny  
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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. 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, in samenhang met 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 2018 heeft de ASD Delft totaal zes adviezen uitgebracht. 

 

 Onderwerp Adviesaanvraag Advies  Bestuurlijke reactie 

1 
Besteding 100.000 euro voor kinderen in 

armoede 
Geen 19 februari 2018 15 mei 2018 

2 Formatiegesprekken april 2018 Geen 4 april 2018 Geen 

3 
Inkoopstrategie Regio Haaglanden 2020-

2024 
Geen, regionaal 22 mei 2018 29 mei 2018 

4 
Adviesraad Sociaal Domein betrekken bij 

evaluatie pilot MDA++ 
Geen 15 oktober 2018 Geen 

5 Tussenbalans Geen 14 september 2018 30 oktober 2018 

6 
Verordening maatschappelijke ondersteuning 

Delft 2019 
Geen 22 november 2018 4 december 2018 

Overzicht uitgebrachte adviezen ASD Delft in 2018 

 

Alle adviezen inclusief de reacties van het college zijn na te lezen op onze site: www.asd-

delft.nl/adviezen/uitgebrachte-adviezen  

 

 

 

 

 

 

http://www.asd-delft.nl/adviezen/uitgebrachte-adviezen
http://www.asd-delft.nl/adviezen/uitgebrachte-adviezen
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Tussenbalans 

In 2017 is reeds gestart met de Tussenbalans om te onderzoeken in hoeverre beloftes van de 

decentralisatie al in de praktijk zichtbaar zijn. Er is voor de focus jeugd gekozen met dit 

onderzoek. Begin 2018 is gebruikt om de gesprekken met burgers en professionals in Delft te 

voeren. Op basis van deze input, gecombineerd met de landelijke trends en de cijfers met 

betrekking tot effecten van beleid in Delft, is er een concept rapportage opgesteld. Tijdens het 

stadsgesprek (zie verder Together Young in Delft) zijn deze bevindingen geverifieerd. 

Vervolgens is er een rapportage opgesteld en deze is besproken met de gemeente.  

Na aanscherping is op basis hiervan een advies opgesteld voor het College van B&W. Dit 

advies is besproken tijdens de kennismakingsbijeenkomst met het college van B&W. De 

uitkomst van dit gesprek is dat er een meer gezamenlijke focus is ontstaan op de prioriteiten in 

het sociaal domein en in het bijzonder de jeugd. Bijvoorbeeld: het voorkomen van een 

tweedeling in Delft, een gericht armoede beleid voor jongeren en de toegankelijkheid van 

voorzieningen verbeteren. Op dit laatste onderwerp wordt in 2019 gefocust met een 

vergelijkbaar onderzoek als de Tussenbalans, waar in 2018 al is begonnen met de 

voorbereidingen.  

 

Tijdens de Algemene Ledenvergadering die de Koepel Adviesraden Sociaal Domein op  

9 november 2018 organiseerde met daarbij een aantal interessante workshops, heeft de ASD 

Delft een workshop verzorgd over de Tussenbalans. Dit leverde veel positieve reacties op van 

andere adviesraden uit het land.  

 

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 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 (ervarings)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. 

De inventarisatie van schilpartners die van belang zijn voor de ASD Delft is in 2018 verder 

uitgewerkt.  

 

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.  



 
 

Jaarverslag 2018 
 

Pagina 7 van 10 

Sinds 2017 werken TOPdelft en de ASD Delft samen in het kader van het programma Wijken & 

Innovatie & Zorg. In 2018 organiseerden zij samen het stadsgesprek 'Together Young in Delft' 

en daarna het wijkgesprek in de Wippolder. 

 

TOPdelft - Stadsgesprek 'Together Young in Delft' 

Op 11 april 2018 organiseerde de adviesraad samen met TOPdelft een Delfts stadsgesprek 

over hoe het is om op te groeien en jong te zijn in Delft. Tijdens deze bijeenkomst werden ook 

de bevindingen tot dan toe gepresenteerd uit de Tussenbalans jeugd en ter discussie 

voorgelegd aan de aanwezigen. 

Aanwezig waren belangstellende burgers, vertegenwoordigers van organisaties die werken met 

jeugd, ambtenaren van gemeente Delft en Delft Support, gemeenteraadsleden en een aantal 

jeugdigen. De bijeenkomst vond plaats in de Scholencombinatie Delfland.  

 

TOPdelft – Wijkgesprek in de Wippolder 

Bewoners van de Wippolder en ondernemers die betrokken zijn bij de Wippolder, kwamen in 

kleine kring bijeen op woensdag 31 oktober 2018 in de Cornelis Musius basisschool. Gesproken 

werd over wat gaat er GOED in de Wippolder. Wat kan BETER in de Wippolder. Een avond 

voor de Wippolder, georganiseerd door TOPdelft en de ASD Delft. De bevindingen zijn 

meegenomen naar het stadsgesprek over Leefbaarheid in de wijken (januari 2019). 

 

Ervaringen in de wijk 

Op 29 oktober 2018 ging de ASD Delft in wijkcentrum Buitenhuis aan de Buitenhofdreef in 

gesprek met bewoners over ervaringen in de wijk waar je woont. Aanleiding voor dit gesprek 

was het project Vangnet in de wijk*. Om zelfstandig te kunnen wonen is er soms steun nodig 

van de omgeving. Om meer zicht te krijgen op waar behoefte aan is, is dit gesprek 

georganiseerd.  

 

Er waren ca. 25 mensen, die in kleine groepen met elkaar in gesprek gingen over het 

samenleven in de eigen wijk. Belangrijke bevindingen waren dat het van belang is dat je je 

buren kent en voor kleine zaken steun aan elkaar vraagt, bijvoorbeeld iets lenen van elkaar of 

kleine dingen voor elkaar doen. Dat maakt de stap naar elkaar toe gemakkelijker als er meer 

nodig is.  

 

Er werd geconstateerd dat de veiligheid in de wijk een randvoorwaarde is. Bovendien kan de 

inrichting van de wijk helpen om ontmoeting mogelijk te maken. Denk daarbij aan bankjes en 

stukjes groen waar je kan wandelen met of zonder hond. De gemeente en Delft voor Elkaar 

waren vertegenwoordigd en luisterden mee. 

 

* Vangnet in de wijk: Het programma richt zich -in samenwerking met buurtbewoners en andere 

belangrijke partners op het gebied van wonen, zorg & welzijn en veiligheid- op het organiseren 

van een goede vroegsignalering en een laagdrempelig punt waar bewoners onder andere 

signalen neer kunnen leggen zoals: zorgmijdend gedrag, GGZ-problematiek of tekenen van 

dementie. 
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5. Contacten met regionale adviesraden 

Omdat steeds vaker het sociaal beleid op H4 en H10 niveau wordt ontwikkeld 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. 

 

6. Contacten met het gemeentebestuur en ambtelijk apparaat 

Op 9 oktober 2018 vond een kennismakingsbijeenkomst plaats waarin de leden van de ASD 

Delft in gesprek gingen met de nieuwe wethouders van het College van B&W. 

 

Naar aanleiding van de kennismakingsbijeenkomst vond op 10 december 2018 het eerste 

overleg plaats tussen de coördinerend wethouder Schrederhof en de voorzitter van de ASD 

Delft. Afgesproken is om dit overleg maandelijks te hebben waarbij algemene zaken worden 

besproken. Bij dit gesprek zijn tevens twee beleidsambtenaren, een lid en de secretarieel 

ondersteuner van de ASD Delft aanwezig. Voor dit overleg met de wethouder wordt gezamenlijk 

een agenda opgesteld tijdens een ambtelijk vooroverleg. 

 

7. 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.  

 

Op 11 november 2018 verscheen de eerste column van de ASD Delft in Delft op Zondag over 

het onderwerp toegankelijkheid. De ASD Delft publiceert vanaf dat moment periodiek een 

column in Delft op Zondag, waarbij de burgers worden opgeroepen om hun verhaal te delen 

met de ASD Delft. 

 

Ook is de ASD Delft actief op Twitter en Facebook. 

 

8. Deskundigheidsbevordering / teambuilding 

Om de deskundigheid te bevorderen en te vergroten raadplegen de leden regelmatig de 

website van de Koepel Adviesraden Sociaal Domein, waar de ASD Delft lid van is, en leest men 

de nieuwsbrieven die de Koepel, maar ook andere organisaties versturen nieuwsbrieven met 

daarin interessante artikelen. 

 

http://www.asd-delft.nl/
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De leden van de ASD Delft hebben in 2018 diverse gesprekken in de stad gevoerd en 

interessante bijeenkomsten gevolgd, zoals: 

• Organisatie en samenwerking met TOPdelft ín het kader van het stadsgesprek Together 

Young in Delft, inclusief maandelijks overleg over vervolgactiviteiten (bijvoorbeeld het 

stadsgesprek begin 2019) 

• Diverse overlegmomenten met ambtenaren gemeente Delft 

• Toehoorder bij diverse commissie- en gemeenteraadbijeenkomsten  

• 19 april: deelname aan Challenge call, gemeente Delft 

• 17 september: bezoek aan GENERO Rotterdam: “Ondersteuning ouderen die thuis 

wonen” 

• 19 september: bezoek aan Raad van Kerken Delft 

• 10 oktober: door TOPdelft georganiseerde bijeenkomst over het coalitie akkoord 

• 10 oktober: deelname informatiebijeenkomst ‘Introductie op werk en inkomen 

(Participatiewet)’ van de Koepel Adviesraden Sociaal Domein in Amsterdam 

• 31 oktober: wijkgesprek Wippolder 

• 6 november: gesprek met ouders Cornelis Musisusschool 

• 9 november: deelname “Hannie van Leeuwenlezing” door Janny Bakker-Klein, 

georganiseerd door de Koepel Adviesraden Sociaal Domein in Utrecht 

 

Om kennis te maken met organisaties binnen het sociaal domein in Delft heeft de ASD Delft in 

2018 een aantal vergaderingen op een externe locatie gehouden, zoals: 

- 9 april bij Jongerencentrum The Mall 

- 14 mei bij Woonbron 

- 2 juli bij Ontmoetingscentrum Mozartlaan 

- 8 oktober bij de Voedselbank 

Deze vergaderingen werden gestart met een presentatie en/of toelichting door de betreffende 

organisatie. 

 

Tijdens de overige reguliere vergaderingen werden gasten uitgenodigd voor een kennismaking 

of toelichting op een onderwerp, zoals: 

- 12 februari: kennismaking met burgemeester Marja van Bijsterveldt 

- 12 november: presentatie Omgevingsvisie door Marlies van Arendonk  

 

Ter bevordering van de onderlinge contacten tussen de leden van de ASD Delft is in 2018 een 

aantal informele bijeenkomsten georganiseerd. Dit vanwege de behoefte van de leden om 

elkaar naast de maandelijkse vergaderingen ook persoonlijk beter te leren kennen. 

 

9. Vergaderingen  
 

De ASD Delft maakte in 2018 onderscheid tussen drie soorten vergaderingen, te weten: 

- Plenaire vergaderingen 

- Werkgroepvergaderingen 

- Vergaderingen Agendacommissie 
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Plenaire vergaderingen 

Daarin komen algemene onderwerpen aan de orde die voor de ASD Delft als geheel van 

belang zijn, maar worden ook inhoudelijke punten besproken. In 2018 zijn er 11 plenaire 

vergaderingen geweest. In november 2018 vond de jaarlijkse heisessie plaats waarin is 

gebrainstormd over de plannen voor 2019. 

 

Werkgroepvergaderingen 

Wanneer de uitwerking of voorbereiding van een onderwerp of advies daarom vraagt, wordt 

tijdens een plenaire vergadering een werkgroep samengesteld uit een aantal leden die een 

onderwerp of advies voorbereiden ter behandeling in een volgende vergadering. 

 

Vergaderingen Agendacommissie 

Ter voorbereiding op de plenaire vergaderingen wordt een vergadering van de 

Agendacommissie gepland. De Agendacommissie bestaat uit de algemeen voorzitter, twee 

leden van de adviesraad en het secretariaat. Tijdens deze vergadering wordt de conceptagenda 

van de plenaire vergadering, die vooraf door het secretariaat op hoofdlijnen is voorbereid, 

definitief gemaakt en aansluitend naar de leden van de adviesraad gestuurd. 

 

10. Tot slot 

De ASD Delft heeft 2018 positief afgesloten en gaat in 2019 vol enthousiasme verder met de 

taak waarvoor de adviesraad is aangesteld: samen met de gemeente streven naar een zo 

optimaal mogelijk beleid voor de burgers van Delft. 


