
JAARVERSLAG 2020 • Adviesraad Sociaal Domein Delft

Het geeft het college van B&W 
gevraagd en ongevraagd advies over 
beleidsvoornemens, 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 onderzoeks-
rapporten en de signalen die daarmee 
worden afgegeven.

De adviesraad werkt op basis van de 
Verordening burger- en
cliëntparticipatie sociaal domein Delft 
en is aangesloten bij de Koepel Advies-
raden Sociaal Domein.

De Adviesraad Sociaal Domein is 
een ona�ankelijk adviesorgaan.

De Adviesraad nam in de zomer van 
2020 afscheid van José Wigny,
Anne ter Steege en John Roozemond.

• Sociale Infrastructuur
   Veteranen 
• Voorstel tot enthousiasmeren
   Delftse jeugd (14 – 27 jaar) 
• Langer en Weer Thuis 
• Informatievoorziening

• Van beschermd Wonen naar Beschermd Thuis 
• Iedereen Delftenaar
• Normenkader Huishoudelijke Ondersteuning
• Tweedeling en Meerdeling 
• Gezondheidsnotitie 2020-2026
• Sportakkoord
• Schuldhulpverlening voor ondernemers 

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

Er zijn in 2020 elf plenaire vergaderingen 
geweest. Daarvan waren er vijf – vanwege de 
lockdown – digitaal. Daarnaast kwamen we in 
het najaar bij elkaar om het jaar te evalueren 
en onze ambities voor het nieuwe jaar te 
bespreken.
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. O.a de Delftse sociale 
platforms, bijeenkomsten van het Pact tegen 
de Armoede, discussies over eenzaamheid en 
online sessie over de nieuwe inburgeringswet. 
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ADVIESFUNCTIE

In 2019 heeft de Adviesraad een 
tweede Tussenbalans uitgebracht met 
als thema ‘Toegankelijkheid van 
ondersteuning en zorg’. In 2020 
hebben relevante partners tijdens een 
werksessie aan de hand van een 
concrete casus met diverse hulpvragen 
de routes doorlopen die een bewoner 
aflegt bij een hulpvraag. Daaruit 
volgend zijn verbeterpunten opgepakt 
die worden uitgevoerd en gemonitord.

TUSSENBALANS
‘TOEGANKELIJKHEID’

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

Lorem ipsum

THEMA’S IN 2020

Om de adviesraad hebben we een schil van betrokken en deskundige burgers. Soms werken 
leden uit de schil mee aan een uit te brengen advies. Vanwege corona konden we slechts 
een keer bij elkaar komen.  In de tussentijd houden wij hen via nieuwsbrieven op de hoogte 
van de activiteiten van de ASD Delft.

DE SCHIL

In 2020 zijn vier columns verschenen van de 
ASD Delft in Delft op Zondag met als 
onderwerpen ‘Zelfredzaamheid, hoe gaat dat 
bij u?’, ‘ASD in tijden van Corona’, ‘Ook in 
Delft – Eenzaamheid’ en ‘Ook in Delft – 
Schulden in tijden van Corona’. In de columns 
worden burgers opgeroepen om hun verhaal 
te delen met de ASD Delft

COLUMS

Op periodieke basis zijn er contacten tussen o.a. de coördinerend wethouder en de
voorzitter. De adviesraad sprak met de leden van de gemeentelijke commissie voor het 
sociaal domein. Verder vinden er het hele jaar door gesprekken plaats met ambtenaren over 
hun zbeleidsterreinen en (ter voorbereiding op) concrete nota's.

VOOR MEER ZIE: asd-delft.nl/over-de-adviesraad/jaarverslag

CONTACTEN MET GEMEENTEBESTUUR EN AMBTENAREN

VERGADERINGEN EN
DESKUNDIGHEIDS-
BEVORDERING

LEDEN ADVIESRAAD PER 31 DECEMBER 2020

UITGEBRACHTE ADVIEZEN

Steeds vaker wordt het sociaal beleid op H4 en H10 niveau (samenwerkingsverbanden 
tussen meerdere regiogemeentes) 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.

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

WAT IS HET SOCIAAL DOMEIN?
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