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Voorwoord  

Een tweede Coronajaar raakt de gemeenschap harder is wel gebleken. Daar is ook de 

adviesraad niet aan ontkomen. Als je elkaar niet fysiek kan ontmoeten om gezond te blijven, 

dan raakt je dat toch meer in het hart dan zo’n eerste jaar. De adviesraad is wel actief gebleven 

en heeft ook wel onderlinge ontmoeten georganiseerd, maar dat is digitaal toch op den duur 

minder bevredigend. Voor de mensen in het sociaal domein die het moeilijk hebben, is dat nog 

meer het geval. Onze contacten hebben eronder geleden en dat hebben we ook in de stad bij 

de inwoners gezien.  

 

Toch hebben we ook waar kunnen nemen dat waar een wil is, ook een weg gevonden kan 

worden. In vergelijking met onze collega’s in het land hebben we nog veel kunnen doen. We 

hebben onze bijeenkomst met de stad wel voorbereid maar naar het vroege voorjaar van 2022 

moeten verplaatsen. Ook onze interne werkconferentie hebben we naar 2022 verplaatst omdat 

we die toch graag fysiek deden. Door de wisselingen van de wacht, met nieuwe leden is de 

ervaring binnen de adviesraad afgenomen. We zijn na gaan denken over hoe we dat zouden 

kunnen opvangen. 

 

We zijn als adviesraad actief in een gemeente die het niet breed heeft. Daar komt nog bij de het 

rijk bij de taakoverdracht aan gemeenten blijkbaar te weinig oog heeft gehad voor de financiële 

consequenties in het algemeen en voor een gemeente als Delft in het bijzonder. 

Dat vraagt van de adviesraad om na te denken over de mogelijkheden ondanks die context. We 

zijn ons gaan realiseren dat meer aandacht voor particulier- en ondernemersinitiatief (het 

voorveld) de effectiviteit van de gemeente en de adviesraad kan verhogen. We zijn kennis gaan 

nemen van wat er in het land aan alternatieven wordt ontwikkeld. En we zijn daar tegen mooie 

voorbeelden aangelopen die Delft lijken te kunnen helpen. Daar willen we in de komende jaren 

gebruik van gaan maken. 

 

Al met al is 2021 best een productief jaar geweest, ondanks de moeilijke omstandigheden. 

 

 

Harry ter Braak 

Voorzitter 
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1. Inleiding 

Met dit jaarverslag bieden we de lezer een globaal overzicht en verantwoorden we onze inzet. 

Het advieswerk ging – ondanks het 2e jaar corona – gewoon door. Vanwege de diverse 

lockdowns konden we geen bijeenkomst in de stad organiseren en slechts één bijeenkomst met 

onze schil om de adviesraad heen.  

De werkzaamheden en vergaderingen gingen echter – vaak digitaal – onverminderd door.  

 

2. Samenstelling van de Adviesraad Sociaal Domein  

Op 31 december 2021 bestond de ASD Delft uit totaal 12 leden, ieder met een eigen 

belangstelling & 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 2021 waren: 

➢ Harry ter Braak (algemeen voorzitter)  

➢ Ravi Ahluwaia (kandidaat-lid) 

➢ Yvonne Borsboom 

➢ Jenny Goedhart 

➢ Dick de Jong 

➢ Netty Jongepier 

➢ Jaap Klooster 

➢ Margriet Laan (kandidaat-lid) 

➢ Lena van de Lande 

➢ Erna van Lunteren 

➢ Babak Mousavi Gourabi 

➢ Anita Rocchi (kandidaat-lid) 

➢ Plony van Veldhoven 

 

De ASD Delft wordt secretarieel ondersteund door Ron Knipscheer. 

 

In 2021 nam de adviesraad afscheid van Jan van Oosten en Peter Ormskerk vanwege het 

einde van de zittingstermijn en/of het niet meer kunnen combineren met hun baan of andere 

activiteiten. 

 

Gedurende het jaar 2021 verwelkomde de adviesraad Ravi Ahluwaia, Margriet Laan en Anita 

Rocchi als kandidaat leden. Zij zijn per 1 januari 2022 formeel benoemd als lid. 

     

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 
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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 gesignaleerde knelpunten door. 

 

In 2021 heeft de ASD Delft totaal tien adviezen uitgebracht. 

 

 Onderwerp Adviesaanvraag Advies  Bestuurlijke reactie 

1 Regionale (ambtelijke) afstemming Nee 6 januari 2021 23 maart 2021 

2 TONK-regeling Ja 18 maart 2021 n.v.t. 

3 Herstelplan Delft Nee 22 maart 2021 n.v.t. 

4 Regiovisie Jeugdhulp Haaglanden Ja 10 mei 2021 8 juni 2021 

5 
Regiovisie Transformatie Beschermd Wonen 

en Maatschappelijke Opvang 
Ja 30 juni 2021 28 september 2021 

6 WMO Verordening 2021 Ja 20 september 2021 2 november 2021 

7 Wet Inburgering Ja 14 oktober 2021 23 november 2021 

8 Taalnota Ja 22 oktober 2021 16 november 2021 

9 Inkoopvisie Wmo H4 Ja 25 oktober 2021 2 november 2021 

10 Beleidskader Jeugdpreventie Ja 25 november 2021 n.v.t. 

Overzicht uitgebrachte adviezen ASD Delft in 2021 

 

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

www.asd-delft.nl/adviezen/uitgebrachte-adviezen  

 

4. Onderwerpen voor 2021 

Tijdens de jaarlijkse reflectie die einde 2020 plaatsvond is besloten om in 2021 niet te gaan 

werken met nieuwe vaste thema’s, naast hetgeen in 2020 reeds was gestart. In plaats daarvan 

is een aantal onderwerpen benoemd waar werkgroepen mee aan de slag te gingen.  

 

 

 

http://www.asd-delft.nl/adviezen/uitgebrachte-adviezen
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Dit betreft de onderwerpen: 

➢ Informatievoorziening/ gemeentelijke kengetallen 

➢ Update interne werkwijze ASD 

➢ Langer en Weer Thuis 

➢ Jeugd 

➢ Werk & Inkomen 

➢ WMO 

➢ Inburgerings- en taalnota 

➢ De sociale basis 

➢ Sportakkoord 

➢ Regionale samenwerking 

 

Vanuit deze onderwerpen volgden gevraagde en soms ook ongevraagde adviezen. 

 

5. Contacten met burgers en organisaties 

De leden van de ASD Delft zetten zich in om 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, alsook 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. Een voorbeeld hiervan is de al langere tijd bestaande klankbordgroep 

OGGZ waarmee we als ASD driemaandelijks om tafel zitten. De klankbordgroep bestaat uit 

leden van cliëntenraden van diverse zorgaanbieders binnen Delft die zich richten op GGZ-hulp, 

maatschappelijke opvang, beschermd wonen en verslavingszorg. 

 

Een actieve wisselwerking tussen de schil – zie ook hoofdstuk 9 – en de adviesraad 

ondersteunt en versterkt het geven van gevraagd en ongevraagd advies. 

 

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. In 2021 zijn deze bijeenkomsten online geweest. 

 

6. Contacten met het gemeentebestuur en ambtelijk apparaat 

Eenmaal per twee maanden is er overleg tussen de coördinerend wethouder Karin Schrederhof 

en de voorzitter van de ASD Delft. Bij dit gesprek zijn tevens twee beleidsambtenaren, een lid 

en de secretarieel ondersteuner van de ASD Delft aanwezig. Voor dit overleg met de wethouder 
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wordt gezamenlijk een agenda opgesteld tijdens een ambtelijk vooroverleg dat we maandelijks 

hebben. 

We zijn heel blij met dit overleg. Het maakt de lijnen kort en draagt bij aan zich verbeterende 

verhoudingen. Daarnaast is er regelmatig overleg met de ambtenaren over de drie 

taakdomeinen binnen het sociaal domein en over de andere activiteiten die in de agenda van 

het sociaal domein binnen de gemeente worden opgepakt. De planning van de jaaragenda aan 

de kant van het gemeentebestuur is een punt van aandacht, maar we vertrouwen op de ambitie 

van de gemeente, om deze de komende tijd substantieel te verbeteren. 

 

Op 2 februari 2021 vond een digitale bijeenkomst plaats waarin de leden van de ASD Delft in 

gesprek gingen met het College van B&W. 

Daarbij stelde de ASD de volgende vragen aan het College: 

➢ Wat zijn de grootste uitdagingen binnen het Sociaal Domein?  

➢ Hoe kan de ASD in haar rol ondersteunen om deze uitdagingen aan te pakken?  

➢ Heeft het college overleg/ afstemming met andere gemeenten (regionaal/landelijk) over 

de toenemende druk binnen het Sociaal Domein? Zo ja, welke afspraken worden 

hierover gemaakt en welke rol zou de ASD (in afstemming met andere ASD’s) hierin 

kunnen spelen?  

➢ Hoe verder? Wat zijn de plannen/visie van het college? 

 

Leden van de ASD Delft wonen, afhankelijk van de agenda, de vergaderingen van de 

Commissie Sociaal Domein en relevante raadsvergaderingen bij. 

Er vinden het hele jaar door constructieve gesprekken plaats met ambtenaren over hun 

beleidsterreinen en (ter voorbereiding op) concrete nota's. 

 

7. Landelijke Koepel Adviesraden  

De ASD Delft is lid van de landelijke Koepel Adviesraden Sociaal Domein. Jaarlijks nemen we 

deel aan de vergaderingen waarin gewenste ontwikkelingen afgestemd worden en kennis 

gedeeld. We hebben met de Koepel een professioneel ondersteuningsapparaat dat ons zicht 

biedt op wat er elders speelt. Individuele leden volgen trainingen en workshops die de Koepel 

organiseert, zoals over het constructief communiceren van een adviesraad, hoe te adviseren 

binnen het sociaal domein en hoe kunnen nieuwe leden concreet aan de slag binnen de 

adviesraad. 

 

8. Contacten met regionale adviesraden 

Omdat steeds vaker het sociaal beleid op H4 en H10 niveau (samenwerkingsverbanden tussen 

meerdere gemeentes binnen Haaglanden) 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 tenminste viermaal per jaar een regionaal voorzittersoverleg. Indien nodig hebben 

leden van de diverse adviesraden ook direct contact met elkaar. Het vinden van een weg om 
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tijdig samen in te spelen op hoe het gemeentelijk beleid zich ontwikkelt, is ingewikkeld omdat in 

iedere gemeente in wisselende verbanden beleid en praktijk tot stand komt. Dat vraagt om 

investeringen in effectief samenwerken. De voorzitter van de ASD Delft speelt daar een actieve 

rol in. We hebben in januari hier, op initiatief van onze ASD, een advies over geschreven samen 

met alle adviesraden in de regio Haaglanden, welke door de ambtelijk verantwoordelijk 

directeuren regionaal is opgepakt. Voor de landelijke Koepel heeft onze voorzitter in 

bijeenkomsten over de opstelling en organisatie vanuit de individuele adviesraden van 

intergemeentelijk regionale samenwerking bijdragen geleverd. Daar zal de komende jaren een 

uitdaging blijven liggen. Het vormt voor de ambtelijke organisaties, de colleges van B&W en de 

gemeenteraden ook een uitdaging. 

 

9. Contacten met de schil 

Via contacten met Delftenaren bouwen wij als het ware aan een schil van deskundigen rond de 

adviesraad. Op 8 november 2021 heeft een bijeenkomst met leden in de schil plaatsgevonden, 

met als thema 'De sociale basis in Delft'. Verder wordt contact met de leden in de schil 

onderhouden via individuele contacten en door hen via nieuwsbrieven op de hoogte te brengen 

van de ontwikkelingen in het sociaal domein en de activiteiten van de ASD Delft. 

 

10.  Communicatie 

Om zichtbaar te zijn voor de burgers en zorgorganisaties 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.  

 

In 2021 zijn twee columns verschenen van de ASD Delft in Delft op Zondag met als 

onderwerpen ‘Hoe gaan verder ná Corona’ en ‘Gelukkige burgers, daar wordt iedereen gelukkig 

van’. In de columns worden burgers opgeroepen om hun verhaal te delen met de ASD Delft. 

 

Ook zijn enkele persberichten in de lokale media verschenen. 

 

De ASD Delft is verder actief op Twitter en Facebook. 

 

Tot slot mag niet onvermeld blijven dat we als adviesraad onze contacten met alle organisaties 

die in Delft in het sociaal domein actief zijn proberen te hernieuwen. Met een veranderde 

werkwijze hopen we de komende jaren de contacten zo te ontwikkelen dat men ons en wij hen 

gemakkelijk weten te vinden waar dat nodig is. Nu is dat soms nog te veel zoeken. 

 

 

 

 

http://www.asd-delft.nl/
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11.  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. Men leest 

nieuwsbrieven van de Koepel en die van andere organisaties, zoals Movisie en Divosa.  

 

De leden van de ASD Delft hebben in 2021 diverse gesprekken in de stad gevoerd en 

interessante bijeenkomsten gevolgd, zoals: 

• Hugo de Grootlezing 

• Pact tegen de Armoede 

• Inspiratiesessie BHAG ‘werk als beste medicijn’ 

• Ombudsman tijdens Hanny van Leeuwenlezing van de Koepel 

• Webinar inburgering 

• Lezingenreeks democratie 

• Overleg inzake Sociaal Platform 10 dec 2021 

• Wijkwandelingen georganiseerd door TOPdelft 

 

Helaas was het ook in 2021 vanwege de Coronacrisis niet mogelijk om ter bevordering van de 

onderlinge contacten tussen de leden van de ASD Delft informele bijeenkomsten te 

organiseren.  

 

Tot slot heeft de voorzitter dit jaar helaas niet aan het einde van het jaar een gesprek kunnen 

hebben met alle leden apart, dit vanwege de strenge Coronamaatregelen in die periode van het 

jaar.  

 

12.  Vergaderingen  

De ASD Delft maakte in 2021 onderscheid tussen drie soorten vergaderingen, te weten: 

- Plenaire vergaderingen 

- Vergaderingen Agendacommissie 

- Overleggen van werkgroepjes 

 

Normaliter is er de jaarlijkse interne conferentie die wordt gebruikt voor reflectie en planning, 

maar deze is verschoven naar begin 2022 vanwege de geldende Coronamaatregelen in 

november. 

 

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 2021 zijn er 10 plenaire 

vergaderingen geweest. Hiervan waren er 4 in fysieke vorm mogelijk, de andere 6 

vergaderingen hebben online plaatsgevonden. 
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Vergaderingen Agendacommissie 

Ter voorbereiding op de plenaire vergaderingen komt de Agendacommissie bij elkaar, die 

bestaat uit de algemeen voorzitter, twee leden van de adviesraad en het secretariaat. Tijdens 

deze vergadering wordt de agenda vastgesteld en andere relevante zaken besproken.  

 

Overleggen van werkgroepjes 

Zoals eerder vermeld, komen rond specifieke thema’s diverse werkgroepjes door het jaar heen 

frequent bij elkaar. 

 

13.  Tot slot 

De ASD Delft heeft 2021 positief afgesloten en gaat in 2022 vol enthousiasme verder met de 

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

beleid voor de burgers van Delft. 

 

14. Contactgegevens 

ASD Delft 

Telefoon: 015 – 260 26 52 

E-mail: secretariaat@asd-delft.nl 

Website: www.asd-delft.nl 

Twitter: @ASDDelft 

Facebook: Adviesraad-Sociaal-Domein-Delft 

 

http://www.asd-delft.nl/

