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1. Voorwoord voorzitter 

 

 

Beste lezer, 

 

Voor u ligt het jaarverslag van de Adviesraad Sociaal Domein Stichtse Vecht (de 

Adviesraad). 

 

Het afgelopen jaar, als 2ᵉ jaar met Corona maatregelen, is in meerdere opzichten 

voor de Adviesraad geen gemakkelijk jaar geweest. Als Adviesraad moet je met 

veel mensen en organisaties contact opnemen en vooral houden. Opnieuw 

bleek dat beeldbellen daar niet altijd een geschikt middel voor is. Gesprekken in 

de wandelgangen zijn al twee jaar niet meer mogelijk. 

 

Een ander punt is, dat het in deze periode heel lastig is om gemotiveerde 

mensen te vinden, die zich bij het sociale domein betrokken voelen én lid willen 

zijn van de Adviesraad. Gelukkig is het tij wat dit laatste betreft aan het keren: er 

zijn vier nieuwe leden bijgekomen. Dat betekent ook investeren in overdracht 

van kennis, elkaar de weg wijzen en vooral investeren in elkaar. En dat kost tijd. 

 

Niettemin zijn diverse gevraagde adviezen en reacties geschreven en is er een 

begin gemaakt met een interne reflectie van de Adviesraad. 

 

Het jaarverslag is nu nog grotendeels traditioneel opgebouwd, maar hopelijk is 

dat dit jaar voor het laatst: tijd voor een andere wijze van informatieoverdracht 

en presentatie: een infographic! 

 

Tom Boon  

Voorzitter 
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2. Adviesraad Sociaal Domein      
2.1 Doelstelling 

De Adviesraad geeft, gevraagd en ongevraagd, onafhankelijk advies aan het 

college met het doel om het gemeentelijk beleid en de uitvoering hiervan te 

beïnvloeden, zodat alle inwoners op basis van zelfredzaamheid optimaal kunnen 

participeren in de samenleving. De Adviesraad stelt nadrukkelijk hierbij op te 

komen voor een sociaal leefbare samenleving met bijzondere aandacht voor de 

mens in kwetsbare omstandigheden. 

 

2.2 Organisatie 

De Adviesraad heeft een dagelijks bestuur (DB) dat bestaat uit een voorzitter/ 

secretaris en een vicevoorzitter/penningmeester. De Adviesraad bestaat, 

inclusief de onafhankelijke voorzitter, uit maximaal dertien leden en wordt 

bijgestaan door een ondersteuner. De leden verrichten dit werk als vrijwilliger 

en zonder last of ruggespraak. In juni is het aspirant-lid Ger Limpens helaas 

onverwacht overleden en Lida Flantua is om persoonlijke redenen met haar 

werkzaamheden voor de Adviesraad gestopt.  

 

De Adviesraad bestaat per 1 januari 2022 uit zes leden en één aspirant-lid: 

Voorzitter/secretaris : Tom Boon, 

Vicevoorzitter/penningmeester : Joris Meegdes, 

Leden  : John Engels, Erik Dons, Paul Vriend, Anjes 

   Van der Linden. 

Aspirant-lid : Amit Chitre. 

Ondersteuner : Louis Smeets. 

 

2.3 Rooster van aftreden 

 

Rooster van aftreden 

Naam Benoeming Herbenoeming 

 

Tom Boon 01-09-2018 01-09-2022  

Joris Meegdes 01-09-2018 01-09-2022  

John Engels 30-03-2021 30-03-2025  

Erik Dons 12-10-2021 12-10-2025  

Paul Vriend 14-12-2021 14-12-2025  
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2.4 Structuur 

De Adviesraad adviseert en borgt de burgerparticipatie via de volgende 

beleidsvelden:  

1. Wonen, Welzijn en Zorg (Wmo); 

2. Sociale Zaken (Participatiewet, Schuldhulpverlening, Werk en Inkomen); 

3. Jeugdzorg (Jeugdwet, Wet Passend Onderwijs). 
 

2.5 Uitgangspunten      

De Adviesraad vervult zijn rol vanuit het algemene belang en het perspectief van 

alle inwoners en in het bijzonder vanuit het perspectief van de kwetsbare 

groepen en individuen. De Adviesraad: 

• werkt integraal en overkoepelend en waakt ervoor niet specifiek de belangen 

van één of enkele (belangen)groep(en) te dienen; 

• onderhoudt actief contact met alle relevante partijen (samenwerkende 

netwerkgroepen/achterban) en is voor hen zichtbaar; 

• vormt zich een zo volledig mogelijk beeld van de behoeften en 

voorzieningen, lokaal en regionaal, die noodzakelijk en wenselijk zijn om de 

inwoners optimaal binnen de samenleving te laten functioneren; 

• volgt het beleid, treedt waar nodig op als cocreator van wet- en regelgeving 

op gemeentelijk niveau, maar doet dit op basis van zijn onafhankelijke positie 

als adviseur van het college; 

  

3. Werkwijze      

De Adviesraad heeft maandelijks plenair vergaderd. Een groot deel gedwongen 

door COVID-19 maatregelen digitaal. Wellicht zal dat dit ook in 2022 nog van 

toepassing zijn, maar wanneer mogelijk is vinden de vergaderingen fysiek plaats 

in De Ark te Maarssenbroek. Daarnaast hebben er diverse andere vooral digitale 

overleggen plaatsgevonden, zoals het maandelijks contactpersoon overleg, 

gesprekken en interne en externe bijeenkomsten. 
 

4. Adviesaanvraag 

Na ontvangst, vanuit het college, van de adviesaanvraag vraagt de Adviesraad 

aan de relevante samenwerkende netwerkgroepen/achterban binnen twee 

weken om hun input. De adviesaanvraag wordt binnen zes weken twee keer 

plenair besproken, vastgesteld en na akkoord door de voorzitter verzonden aan 

het college. De samenwerkende netwerkgroepen/achterban, die input gegeven 

hebben, krijgen tegelijkertijd met het college, de beleidsmedewerker(s), de 

contactpersoon en de directie een kopie van het advies. Het advies wordt zowel 

op de website van de gemeente als van de Adviesraad geplaatst. Binnen 2 weken 

ontvangt de Adviesraad een reactie matrix vanuit het college over het 

ingediende advies. 
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5. Gevraagde adviezen en reacties 

De Adviesraad heeft dit jaar onderstaande zes gevraagde adviezen en vijf 

reacties geschreven, die ook terug te vinden zijn op de gemeentelijke en eigen 

website (https://adviesraadstichtsevecht.nl/), te weten: 
 

Adviezen 

• 210202ADVIESRAADLAS Advies 210111_Concept beleidsnota Minima- en 

 schuldhulpverleningbeleid; 

• 210405ADVIESRAADLAS Advies Mantelzorgcompliment 2021; 

• 213007ADVIESRAADLAS Advies de Lokale Inclusie Agenda Stichtse Vecht

  versie PHO 21-6-2021; 

• 211309ADVIESRAADLAS Advies Compensatieregeling wettelijk verplicht

  eigen risico 2021; 

• 212110ADVIESRAADLAS Advies concept Verordening Wmo en Jeugd Stichts 

  Vecht; 

• 210811ADVIESRAADLAS Advies Woonzorgvisie 2021-2030 Samenredzaam in 

  wonen, welzijn en zorg. 

Reacties 

• 212303ADVIESRAADLAS Reactie Beleidsregels Tijdelijke ondersteuning nood- 

 zakelijke kosten (TONK) Stichtse Vecht 2021; 

• 212604ADVIESRAADLAS Reactie Beleidsregels Middelen Participatiewet,

  IOAWIOAZ Stichtse Vecht 2021; 

• 212005ADVIESRAADJM Reactie Sport- en beweegnota Stichtse Vecht meer in 

  beweging2021-2025; 

• 213008ADVIESRAADLAS Reactie op het concept communicatie schrijven naar 

  de inwoners met zorg of ondersteuning; 

• 210609ADVIESRAADLAS Reactie op Brief 2 TIM aan inwoners met zorg. 

 

6. Financiën 

Het totale reguliere jaarlijkse werkbudget van de Adviesraad bedraagt € 35.525 

en wordt uit de huidige begroting (beleid Wmo) gefinancierd. Bij beoordeling 

van de toch grote verschillen tussen begrote en werkelijke uitgaven wordt 

benadrukt om deze in belangrijke mate in samenhang te zien met de toch ook 

weer in 2021 alom aanwezige COVID perikelen. Veel was er helaas niet mogelijk 

en hopelijk wordt in 2022 voor wat dat betreft het herstel weer ingezet. Dit 

laatste met inbegrip van de met externe (onafhankelijke) ondersteuning te 

starten afgesproken zelfevaluatie van de Adviesraad. Door interne bijstelling van 

enkele posten in de begroting 2022, is hiervoor ook uiteindelijk voldoende 

ruimte gevonden. 

 

about:blank
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7. Speerpunten 2022 

Vooruitkijkend naar het jaar 2022 werden plenair de volgende onderwerpen, 

thema’s en activiteiten benoemd, waaraan aandacht besteed gaat wordt: 

• Zelfevaluatie; 

• Samenwerkende netwerkgroepen/achterban; 

• Uitwerking Preventie- en Sportakkoord; 

• Gemeentelijk Beleidsplan Wmo; 

• Structuur; 

• Cultuur. 

8. Dank 

De Adviesraad ziet unaniem terug op een proactief jaar en bedankt het college, 

alle samenwerkende netwerkgroepen/achterban partners, de ambtelijke 

beleidsmedewerkers en (oud)leden, die daaraan dit jaar hebben bijgedragen. 

 

 

 

 

 

Post Werkelijk Werkelijk Begroot Begroot

Jaar 2020 2021 2021 2022

Vergoeding leden 11.736 11.703 17.000 14.500

Opleiding/onderzoek 3.227 599 4.525 11.000

PR/communicatie 459 223 1.000 1.000

Teambuilding 408 1.000 1.000

Werving/ICT 915 149 2.000 1.500

Inspiratiesessies 7.500 5.025

Facilitair 958 964 2.500 1.500

Totaal 17.295 14.046 35.525 35.525

Financieel overzicht 2020 t/m 2022


