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1. Woord vooraf door de voorzitter 
 

Beste lezer, 
 
Met dit jaarverslag legt de Adviesraad Sociaal Domein Stichtse Vecht verant-
woording af over haar werkzaamheden in het jaar 2018. Een jaar waarin de 
Adviesraad Sociaal Domein Stichtse Vecht (hierna de Adviesraad) zich verder 
is gaan manifesteren als een brede Adviesraad. De Adviesraad wil nog meer 
bijdragen aan de sociale samenhang en zelfredzaamheid van inwoners in 
Stichtse Vecht, met specifieke aandacht voor mensen in een kwetsbare 
positie. Hiervoor is de Adviesraad onder andere gestart met het versterken 
van de relatie met relevante netwerkgroepen, het Platform Cliëntenraden 
Stichtse Vecht, de Seniorenraad Stichtse Vecht, het UW Ouderplatform, het 
Platform Gehandicapten Stichtse Vecht, de Jongerenraad Stichtse Vecht, de 
conferentie van Kerken, de Sportraad Stichtse Vecht, etc., om zo in goede 
samenwerking een breder draagvlak te krijgen voor vraagstukken uit de 
samenleving. Ook  is de Adviesraad beter zichtbaarder geworden door het 
publiekelijk uitdragen  via haar website: www.adviesraadstichtsevecht.nl 
 
De Adviesraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college, van 
burgemeester en wethouders, over de ontwikkeling en uitvoering van beleid 
in het sociaal domein en kijkt daarbij ook naar de gevolgen van de uitvoering 
van het beleid. Het sociaal domein omvat de Wet maatschappelijke 
ondersteuning, de Participatiewet en Jeugdwet. Daarnaast wordt ook 
informeel geadviseerd in het contact met wethouders en beleidsambtenaren 
van de gemeente.  
 
Ook in 2018 zijn er 14 voornamelijk gevraagde, maar ook enkele ongevraagde, 
adviezen aan het college uitgebracht. Voor enkele gevraagde adviezen was er 
een goede afstemming met de relevante netwerkgroepen, zodat er sprake 
was van adviezen met een breed draagvlak binnen de samenleving in Stichtse 
Vecht.  
 
Een voorbeeld van een succesvol advies kan worden genoemd dat de 
Adviesraad zich in een vroeg stadium heeft beziggehouden met de omvor-
ming van de PAUW Bedrijven: 181403ADVIESLAS Advies Organisatie-
inrichtingsplan Werkbedrijf Stichtse Vecht. 
 
De afstemming/cocreatie met de beleidsambtenaren Sociaal Domein werd 
ook dit jaar versterkt door het hebben van een maandelijks contactpersoon 
overleg, waarin de Adviesraad goed geïnformeerd wordt over de beleids-
agenda en lopende zaken. Daarbinnen wordt ook de nodige aandacht besteed 

http://www.adviesraadstichtsevecht.nl/
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aan de schriftelijke reactie (reactie matrix) van het college op de uitgebrachte 
adviezen. Het monitoren respectievelijk de uitvoering van de punten uit de 
reacties matrixen op de adviezen zal in 2019 nog sterker worden gevolgd om 
zo zeker te zijn van de aansluiting van de uitvoering van het vastgestelde 
beleid uit de nota’s waarop geadviseerd is. 
  
Het college, dat de bredere samenwerking van de Adviesraad met de belang-
rijke netwerkgroepen in Stichtse Vecht ondersteunt, is zich bewust dat de 
benodigde tijdsinvestering van de Adviesraad hierdoor is toegenomen. Om 
deze reden heeft het college vanaf 1 juli jl. gelden ter beschikking gesteld om 
een betaalde ondersteuner te kunnen bekostigen.  
 
De Adviesraad heeft voor de drie beleidsvelden Jeugd, Wmo en Participatie 
taakveldgroepen ingericht; deze taakveldgroepen bestaan uit leden met een 
bepaalde deskundigheid, affiniteit en respectievelijke betrokkenheid. De 
taakveldgroepleden vervullen samen een actieve rol in het realiseren van de 
periodiek vastgestelde jaardoelen per beleidsveld. De leden van de 
Adviesraad hebben zich het afgelopen jaar wederom met passie ingezet voor 
een optimale advisering aan het college en ook voor 2019 mag en kan een-
zelfde instelling worden verwacht.  
 
De Adviesraad, die momenteel niet volledig bemand is, is altijd op zoek naar 
nieuwe leden, die als vrijwilliger hun bekwaamheid willen inbrengen bij de 
Adviesraad.  
 
 
Namens de Adviesraad Sociaal Domein SV Stichtse Vecht, 
J.A.M. Ans Hegeman 
Vicevoorzitter 
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2. Adviesraad Sociaal Domein Stichtse Vecht 
 

2.1. Visie, missie en doelstellingen 

 

Visie 
De Adviesraad Sociaal Domein Stichtse Vecht, een door het college van B&W 
ingestelde, onafhankelijke adviescommissie (hierna 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 kwets-
bare omstandigheden. 
 
Missie 
De Adviesraad wil een raad zijn voor alle inwoners. De Adviesraad:  

• Bevordert de sociale samenhang en de zelfredzaamheid, waardoor er 
sprake is van optimaal kunnen participeren in de samenleving; 

• Adviseert en monitort het gemeentelijk beleid op doelmatigheid.  
 

De Adviesraad vervult hiertoe de navolgende rollen:  

• Signaleren 
De Adviesraad signaleert voor het college, zowel mondeling als schriftelijk, 
knelpunten, ontwikkelingen en kansen ter verbetering van het gemeen-
telijk beleid; 

• Initiëren 
Zet, waar mogelijk, overleg in gang c.q. organiseert bijeenkomsten/ 
inspiratiesessies in samenwerking dan wel na overleg met het college; 

• Adviseren 
Voorziet het college, zowel gevraagd als ongevraagd, van advies; 

• Evalueren 
Stimuleert en/of initieert de evaluatie van het gevoerde beleid en de kwali-
teit daarvan; 

• Creëren 
Levert input/cocreatie voor het optimaliseren van het door het college 
geïnitieerde bestaande en nieuwe beleid. 

 

Doelstellingen 
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: 
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• 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 (netwerkgroepen/ 
achterban) en is voor hen zichtbaar; 

• Vormt zich een zo volledig mogelijk beeld van de behoeften en voorzie-
ningen, lokaal en regionaal, die noodzakelijk en wenselijk zijn om de 
inwoners optimaal binnen de maatschappij te laten functioneren; 

• Volgt het beleid, treedt waar nodig op als cocreator, en de wetgeving op 
gemeentelijk niveau, maar doet dit op basis van zijn onafhankelijke positie 
als adviseur van het college. 

 

2.2 Organisatiestructuur en werkwijze  
De Adviesraad heeft een dagelijks bestuur dat bestaat uit een onafhankelijke 
(technisch)voorzitter, een vicevoorzitter, een secretaris en een penning-
meester. De Adviesraad heeft maximaal 13 leden. De leden zijn vrijwilligers, 
die zich committeren voor minimaal vier uur per week; voor de voorzitter is 
dit tien uur per week. Maandelijks komt de Adviesraad plenair bijeen. Deze 
plenaire bijeenkomsten zijn openbaar en het verslag van de bijeenkomst 
wordt tevens gepubliceerd op de eigen proactieve website, die te vinden is 
onder: www.adviesraadstichtsevecht.nl 
 

2.3 Beleidsvelden en Taakveldgroepen 
Beleidsvelden 

De Adviesraad adviseert en borgt de burgerparticipatie op de volgende be-
leidsvelden: 

• Taakveld 1: Wonen, Welzijn en Zorg (Wmo); 

• Taakveld 2: Sociale Zaken (Participatiewet, Schuldhulpverlening, Werk en 
Inkomen); 

• Taakveld 3: Jeugdzorg (Jeugdwet, Wet Passend Onderwijs).  
Taakveldgroepen 

Ieder beleidsveld is onderdeel van een taakveldgroep. Deze bestaat uit leden, 
die op basis van hun deskundigheid en affiniteit de beleidsvelden bedienen. 
Zij vervullen een actieve rol in het realiseren van de periodiek vastgestelde 
doelen per beleidsveld. Deze doelen zijn opgenomen in het jaar/werkplan, dat 
uiterlijk in januari plenair wordt vastgesteld.  
 

Elke taakveldgroep heeft een coördinator, die de doelen bewaakt en de werk-
zaamheden aanstuurt. De drie coördinatoren hebben maandelijks een werk-
bespreking met het dagelijks bestuur. Conceptadviezen, geformuleerd door 
taakveldgroepen, worden plenair door de voltallige Adviesraad in een verga-
dering besproken en vastgesteld.  
 
 

http://www.adviesraadstichtsevecht.nl/
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2.4 Relatie met het college van burgemeester en wethouders 
Vanuit het college worden, conform de in het instellingsbesluit, vastgesteld op 
24 oktober 2017 met in werking vanaf 1 maart 2018, vastgestelde advies-
procedure, de adviezen behandeld en vinden er structurele terugkoppelingen 
en/of benodigde overleggen met de Adviesraad plaats. Vanuit het college is 
per 1 juli jl. een betaald ondersteuner, na bijna 6 jaar de secretaris/ penning 
meester te zijn geweest, ter beschikking gesteld ten behoeve van onder 
andere de afstemming en het verstrekken van informatie over actuele 
beleidsnota’s, de ondersteuning bij bijvoorbeeld inspiratie- en netwerkgroep-
bijeenkomsten, het onderhouden van banden met de netwerkgroepen/ 
achterban en het digitale archief, etc. 
 

2.5 Relatie met netwerkgroepen/achterban 
De Adviesraad onderhoudt actief contact met alle relevante partijen (net-
werkgroepen/ achterban) en is voor hen zichtbaar als onafhankelijk orgaan. 
De Adviesraad zorgt middels contacten met de netwerkgroepen/ achterban 
ervoor tijdig signalen op te vangen en zo op de hoogte te zijn van specifieke 
behoeften van deze partijen. De netwerkgroepen/ achterban leveren in de 
meeste gevallen input aan het (gevraagd en ongevraagd) conceptadvies. 
Voorbeelden van netwerkgroepen/ achterban waarmee op dit moment 
structurele contacten worden onderhouden zijn: het Platform Cliëntenraden 
Stichtse Vecht, de Seniorenraad Stichtse Vecht, het UW Ouderplatform, het 
Platform Gehandicapten Stichtse Vecht, de Jongerenraad Stichtse Vecht, de 
conferentie van Kerken, de Sportraad Stichtse Vecht, etc. 
 

2.6 Samenstelling 
Op 1 januari 2018 bestond de Adviesraad uit zes leden: 

• Pim Bout (technisch voorzitter); 

• Ans Hegeman (vicevoorzitter); 

• Louis Smeets (secretaris/penningmeester); 

• Marc Räkers; 

• Jac Schmits; 

• Rob Vlietman. 
 

Gedurende het jaar vonden enige wisselingen plaats, zijnde: 

• Pim Bout is teruggetreden, per 1 januari 2018, als vicevoorzitter en aange-
steld als technisch voorzitter tot en met 31 december 2018; 

• Ton Creemers is als aspirant-lid, per 29 mei 2018, toegetreden en per 23 
oktober 2018 afgetreden; 

• Yvette Hulsthoff is als aspirant-lid, per 29 mei 2018, toegetreden en per 13 
november 2018 afgetreden; 

• Joris Meegdes is als aspirant-lid, per 1september 2018, toegetreden; 
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• Louis Smeets is teruggetreden, per 30 juni 2018, als secretaris/penning-
meester en aangesteld, per 1 juli 2018, als ondersteuner van de Adviesraad 
tot en met 31 december 2018; 

• Rob Vlietman is als aspirant-lid, per 14 maart 2018, toegetreden en per 23 
oktober 2018, afgetreden; 

• Tom Boon is als aspirant-lid, per 1 november 2018, toegetreden. 
  
Op 31 december 2018 bestond de Adviesraad uit vijf leden, een technische 

voorzitter en ondersteuner: 

• Pim Bout (technisch voorzitter); 

• Ans Hegeman (vicevoorzitter); 

• Louis Smeets Ondersteuner; 

• Marc Räkers; 

• Jac Schmits; 

• Joris Meegdes, linking pin Sportraad Stichtse Vecht; 

• Tom Boon, linking pin Seniorenraad Stichtse Vecht. 
 
Indien er vacatures binnen de Adviesraad zijn worden geïnteresseerden, na 
een gerichte werving op deskundigheid en taakveldgroep, als aspirant-lid toe-
gelaten tot de Adviesraad. Als alle leden, na zes maanden, het erover eens zijn 
om het aspirant-lid tot lid te benoemen vraagt de voorzitter aan het college 
deze kandidaat, door middel van een aanstellingsbesluit, tot lid van de Advies-
raad te benoemen.  
 

2.7 Dagelijks bestuur 
Door en uit de leden van de Adviesraad is het dagelijks bestuur gekozen. De 
leden van het degelijks bestuur zijn: 

• Pim Bout (technisch voorzitter); 

• Ans Hegeman (vicevoorzitter); 

• Louis Smeets (secretaris/penningmeester) tot en met 30 juni jl. 
Vanaf medio 2016 is het coördinerend overleg in het leven geroepen en 
bestaat uit het dagelijks bestuur aangevuld met de taakveldgroep coördina-
tors. Het coördinerend overleg is het bestuur van de Adviesraad.  
 

Het dagelijks bestuur is belast met de dagelijkse gang van zaken. In principe 
vergadert het dagelijks bestuur elke maand en heeft dagelijks/wekelijks 
contact middels Social Media. De taakveld coördinators hebben regelmatig 
contact met een lid van het dagelijks bestuur en kunnen onderwerpen agen-
deren voor de plenaire vergadering. 
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2.8 Rooster van aftreden  
Onderstaand het rooster van aftreden met daarbij de datum van toetreding 
en herbenoeming: 

  Datum van 

    

Naam lid: Toetreding: (Her)benoeming: Aftreden: 

Daan Weenk 1-5-2013 1-5-2017 31-12-2017 

Ans Hegeman 23-10-2014 1-5-2015 1-5-2019 

Louis Smeets 1-8-2012 1-8-2016 30-6-2018 

Marc Räkers 15-6-2011 15-6-2015 15-6-2019 

Jac Schmits 01-01-2015 01-01-2019 01-01-2023 

Rob Vlietman Aspirant 13-3-2018  23-10-2018 

Ton Creemers Aspirant 29-05-218  23-10-2018 

Yvette Hulsthoff Aspirant 29-05-218  13-11-2018 

Joris Meegdes Aspirant 01-09-2018 01-09-2022 01-09-2026 

Ton Boon Aspirant 01-11-2018 01-11-2022 01-11-2026 

        

Reglementair kan een benoeming éénmaal verlengd worden voor een periode van vier 
jaar.  
 

2.9 Financiën 
Financieel overzicht 2018 regulier werkbudget van € 35.000, - en loopt van 1 
januari t/m 31 december 2018. In haar overleg heeft het college besloten de 
budgetaanvraag voor 2018 te honoreren met een werkbudget ter hoogte van 
€ 35.000, - plus een eenmalig startbudget van € 5.000, - Dit werkbudget van 
de Adviesraad wordt uit de huidige begroting (beleid Wmo) gefinancierd. 
 

       
Begrote kosten 2018    Bedrag 

             

Tegemoetkoming gemaakte onkosten leden € 10.500,00 
Opleidingskosten       - 4.000,00 

PR/Communicatie      - 2.000,00 

Teambuilding   - 1.000,00 
Wervingskosten/ICT       - 2.000,00 

Inspiratiesessies/presentaties     - 7.500,00 
Opstart/transitievergoeding   - 5.000,00 

Facilitaire kosten   - 8.000,00 

 € 40.000,00 
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Werkelijke kosten 2018      
 

Bedrag 

             

Tegemoetkoming gemaakte onkosten leden  € 7.038,26 

Opleidingskosten 
 

    - 2.796,58 
PR/Communicatie  

 
  - 92,67 

Teambuilding   - 504,60 
Wervingskosten/ICT 

 
    - 658,20 

Inspiratiesessies/presentaties * 
 

  - 1.712,06 

Opstart/transitievergoeding - 5.895,50 

Facilitaire kosten  1.894,04 

 € 19.696,41 

* Door het niet doorgaan van twee inspiratiesessies en opleidingen. 

 

       
Begrote kosten 2019     Bedrag 

             
Tegemoetkoming gemaakte onkosten leden * € 17.000,00 

Opleidingskosten       - 4.000,00 
PR/Communicatie      - 1.000,00 

Teambuilding   - 1.000,00 

Wervingskosten/ICT       - 2.000,00 
Inspiratiesessies/presentaties     - 7.500,00 

Facilitaire kosten   - 2.500,00 

 € 35.000,00 

* De kosten van 2 uur extra ondersteuning worden uit de post Tegemoetkoming gemaakte onkosten leden 

gefinancierd. 

 

 
 
Ondanks het procesmatig en efficienter omgaan met de secretaris/ penning-
meester, blijkt dat een ondersteuner noodzakelijk is. De secretaris heeft dit 
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jaar wederom veel tijd besteed aan de structuur, de netwerkgroepen/ 
achterban en het procesmatig afhandelen van taken.  
 

3. Vergaderingen en bijeenkomsten 
De Adviesraad wil graag goed geïnformeerd zijn en blijven over de gang van 
zaken in de gemeente Stichtse Vecht, de provincie en landelijk en heeft 
daarom veel (netwerkgroep)contacten en bezoekt regelmatig bijeenkomsten 
om de laatste ontwikkelingen te volgen. Ook wordt de Adviesraad gevraagd 
om bij organisaties/instellingen een presentatie te geven. De Adviesraad heeft 
zich dit jaar gericht op de contacten, die deel uitmaken van de schil om de 
(Brede) Adviesraad. 
 

3.1 Plenair overleg  
In 2018 kwam de raad 11 maal plenair bijeen, waarbij de onderstaande onder-
werpen in alfabetische volgorde onder andere aan de orde kwamen: 
• Aanpak van personen met verward gedrag   
• Aanstellen wethouder(s) sociaal domein 
• Actielijst contactpersonen overleg 
• Afscheid burgemeester 
• Afscheid wethouder 
• Afstemmingsverordening  
• Aspirant-leden 
• Basis Visiedocument 
• Basisdocument Adviesraad 
• Begroting 2018 
• Beleidsagenda  
• Beleidsregel Re-integratie en Loonkostensubsidie  
• Beleidsregels bestuurlijke boete 
• Beleidsregels Studietoeslag 
• Bestuurlijke vernieuwing SV 
• Bisonspoor 2020 
• Companen 
• Conceptadvies 
• Content website 
• Digitaal archief 
• Eenzaamheid 
• Evaluatie beleid Wmo/Jeugd 
• Evaluatie Sociaal Domein 
• Gasten 
• Hulpgids: Rondkomen in Stichtse Vecht 
• Implementatieplan 
• Inspiratiesessie Netwerkgroepen 
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• Instellingsbesluit 
• Jaarverslag 2017 
• Jongerenraad Stichtse Vecht 
• Kinderen in armoede/ Kindpakket 
• Koepel Adviesraden Sociaal Domein 
• KomErbij 
• Leerlingenvervoer 
• Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen 
• Mantelzorgwaardering 2018 
• Media 
• Mensen met verward gedrag  
• Movisie 
• Netwerkgroepen 
• Nieuwsbrief 
• Nota Positief Gezondheidsbeleid 2019-2022 
• Notulen 
• Onafhankelijke Clientondersteuning/ OCO 
• Ondersteuner 
• Ontmoetingsruimten Buurt/ Wijk  
• Participatie-nota 
• Penningmeester 
• PGB-beleid 
• Platform Gehandicapten 
• Reactie matrix college 
• Representatie Adviesraad 
• Scholing  
• Secretaris 
• Seniorenraad 
• ShareFile 
• Sportraad 
• Taakveldgroepen 
• Teambuilding 
• U10 en U16  
• Utrechtse Werktafel 
• Vacatures 
• Vergaderschema 2018 
• Verslag CO 
• Verslag Klantreis  
• Versterken netwerkgroepen/ achterban 
• Verzoek wijkcommissie Bisonspoor  
• Voortgang samenstelling college 
• Voorzitter  
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• Waarnemend burgemeester 
• Webmaster 
• Werkbudget 2019 
• Werkwijze 
• Werving leden 
• Woonbeleid 
• Woonvisie 
• Zwanenkamp nieuwbouw 
 
3.2 Contactpersoon overleg 
Eens per maand overlegt het coördinerend overleg met de contactpersoon en 
beleidsmedewerkers van de gemeente, waarbij lopende en nieuwe zaken be-
sproken worden. Ook dit jaar werd bij de adviesaanvragen met een door de 
raad ontwikkeld AAF-formulier (Adviesraad Sociaal Domein SV Adviesaan-
vraag Formulier) gewerkt. Via de websites van de Koepel Adviesraden Sociaal 
Domein, Movisie en het LSR (landelijk steunpunt (mede)zeggenschap) kunnen 
alle raden het Stichtse Vecht AAF-formulier downloaden. 
 

3.3 Wethouder sociaal domein overleg 
Twee keer per jaar, in het eerste en het vierde kwartaal, overlegt het 
coördinerend overleg van de Adviesraad met de wethouder, voorzitter van 
het sociaal domein, en spreekt onder andere over het afgelopen jaar en het 
aankomende jaar. Het werkbudget voor het aankomende jaar wordt tevens 
besproken. 
 

3.4 Overig overleg 
De leden van de Adviesraad bezoeken (bijna) allen relevante werksessies en 
de gemeenteraad bijeenkomsten en spreken ook met de wethouders, beleids-
medewerkers, gemeenteraadsleden, inwoners, belangenbehartigers, etc. af-
zonderlijk. 
 

4. Behandelde adviesaanvragen 
In het verslagjaar heeft de Adviesraad, op datum volgorde, de onderstaande 
14 gevraagde, waarvan 1 ongevraagd, adviezen behandeld: 

• 181403ADVIESLAS Advies Beleidsregels Re-integratievoorzieningen en 
Loonkostensubsidie Stichtse Vecht 2018; 

• 181403ADVIESLAS Advies Organisatie-inrichtingsplan Werkbedrijf 
Stichtse Vecht; 

• 180607ADVIESLAS  Ongevraagd advies creëren van laagdrempelige ont-
moetings cq Buurt Wijkcentra in alle woonkernen; 

• 180607ADVIESLAS Ongevraagd advies Persoonsgebonden budget; 

• 182307ADVIESLAS Advies memo Mantelzorgwaardering 2018; 
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• 180808ADVIESRAADLAS Reactie op reactie matrix Advies beleidsregels 
re-integratievoorzieningen en loonkostensubsidie Stichtse Vecht 2018; 

• 182008ADVIESLAS Advies Beleidsregels bestuurlijke boete; 

• 181209ADVIESRAADLAS Advies Evaluatie Beleidsnota’s Sociaal Domein; 

• 181411ADVIESAH Advies Lokale kaders en aandachtspunten maat-
schappelijke opvang en beschermd wonen; 

• 181511ADVIESRAADLAS Reactie op de reactie matrix Evaluatie Beleids-
nota’s Sociaal Domein; 

• 182011ADVIESRAADLAS Collectieve zorgverzekering Minima 2019; 

• 181511 Reactie 18607ADVIESLAS Ongevraagd advies creëren van laag-
drempelige ontmoetings cq Buurt Wijkcentra in alle woonkernen; 

• 182412ADVIESRAADLAS Reactie nota Positief Gezondheidsbeleid 
Stichtse Vecht; 

• 183112ADVIESRAADLAS Advies Beleidsregels Middelen Stichtse Vecht 
2019. 

Voor alle adviesaanvragen, voorzien van het AAF, heeft de Adviesraad een 
gedegen advies uitgebracht en daar waar van toepassing is gebruik gemaakt 
van de input van haar netwerkgroepen/ achterban.  
 
 

5. Overige activiteiten van de Adviesraad Sociaal 
Domein SV 

 

5.1 Opleiding/scholing 
De Adviesraad heeft dit jaar alle (aspirant)leden kunnen scholen, waarvoor 
twee dagdelen ingezet zijn. Voor 2019 zijn scholingssessies ingepland, zowel 
voor de leden van de Adviesraad als voor de netwerkgroepen/ achterban. 
 

5.2 Presentaties 
De Adviesraad heeft onder andere gesproken met en/of presentatie gegeven 
aan organisaties, die ook in haar netwerkgroepen/ achterban zitten, zijnde: 

• AVI-themabijeenkomsten; 

• KomErbij; 

• Platform Cliëntenraden; 

• Koepel Adviesraden SD; 

• Utrechtse Werktafel; 

• Seniorenraad; 

• Het LSR; 

• Etc. 
Voor 2019 zullen onder andere Inspiratiesessies gepland worden om de 
netwerkgroepen/ achterban nog meer te betrekken bij de werkzaamheden 
van de Adviesraad. 
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5.3 Ontwikkeling website 
Dit jaar is begonnen met de update van de website. Alle werkzaamheden om 
eind 2018 te komen met de aangepaste website, waardoor deze interactieve 
website begin 2019 On-Air kan gaan. Het is dan mogelijk om alle verslagen van 
bijeenkomsten van de Adviesraad in te zien. 
 

5.4 Bezoek gemeenteraad en commissies 
Het gehele jaar bezoekt het coördinerend overleg en/of enkele leden diverse 
commissies en bijeenkomsten van de gemeenteraad, waarin onder andere 
het sociaal/ fysiek domein aan de orde komt. Daar waar nodig heeft de 
Adviesraad (in)gesproken. 
 

5.5 Inspiratiesessie bijeenkomsten Netwerkgroepen/ achterban 
Op 8 maart en 11 december 2018 heeft de Adviesraad initiatief genomen om 
in twee inspiratiesessie Samenwerken en Versterken met de netwerkgroepen/ 
achterban bijeen te komen in Theater 4en1 te Breukelen. In samenwerking 
met Movisie, gespreksleider, is de werkwijze van het Advies besproken en het 
net opgehaald over onderwerpen die de netwerkengroepen/ achterban bezig-
houdt. In 2019 zal hierop een vervolg komen. 
 

5.6 Bezoek speciale bijeenkomsten 
Het gehele jaar bezoeken verschillende leden van de Adviesraad bijeenkom-
sten, die noodzakelijk zijn voor het onderhouden van hun netwerkgroepen/ 
achterban, raadpleging en/of voor kennisvergaring. Ook zijn er binnen 
Stichtse Vecht diverse bijeenkomsten gehouden, waarbij leden van de 
Adviesraad aanwezig waren, zijnde: 

• Overleg Regionale Adviesraden;  

• Platform Cliëntenraden SV; 

• Sportraad; 

• Platform Gehandicapten SV; 

• Bezoek aan wijkcommissies; 

• Koepel Adviesraden SD; 

• Het LSR; 

• KomErbij; 

• Etc. 
 

5.7 Jaarverslag 
De ondersteuner heeft in concept het jaarverslag geschreven, besproken in 
het coördinerend overleg, waarna het plenair is vastgesteld. 
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6. Beleidsvoornemens 2019 
• Gevraagd en ongevraagd adviseren; 

• Doorvoeren nieuwe structuur en werkwijze; 

• Scholing van leden Adviesraad en netwerkgroepen/ achterban; 

• Uitbreiding van het aantal leden van de Adviesraad;  

• Presentaties houden voor de netwerkroepen en hun achterban; 

• Bezoeken van gerelateerde bijeenkomsten, studiebijeenkomsten,  
Congressen, etc.; 

• Overleg met andere Participatieraden in de provincie Utrecht; 

• Deelnemen in werk/klankbordgroepen waar Wmo-breed zaken in spelen, 

• Cocreatie/coproductie vervolgnotities; 

• Presentaties aan nieuwe beleidsmedewerkers; 

• Etc.  
 

(Brede) Adviesraad Sociaal Domein Stichtse Vecht 
Vooruitlopend op de (Brede) Adviesraad Sociaal Domein Stichtse Vecht heeft 
de Adviesraad nogmaals helder haar wijkwijze en structuur doorgenomen en 
besproken zowel binnen de gemeentelijke organisatie als in de Adviesraad. Als 
bijlage treft u een samenvatting aan.  
 

7. Participatie vrijwilligers urenregistratie 
Onderstaand treft u van alle Adviesraad leden per verslagpunt, waar dit van 
toepassing is, de participatie vrijwilligers urenregistratie van totaal 1.322 uur 
aan, tegen een gemiddeld uurtarief, = € 99.150, --, zijnde: 
 
3.1  11  x  5 uur x 7,5  =   385 uur 
3.2  11  x  2 uur x 4 =     88 uur 
3.3    2  x  2 uur x 6  =     24 uur 
3.4  11  x 2 uur x 6  =   165 uur 
4.0  14  x 4 uur x 6  =   336 uur 
5.2    4  x 3 uur x 4  =     48 uur 
5.3    5  x 2 uur x 3  =     30 uur 
5.4  11 x  3 uur x 2  =     66 uur 
5.5    2 x  4 uur x 9  =     72 uur 
5.6    6 x  3 uur x 4  =     84 uur  
5.7    4 x  3 uur x 2  =     24 uur 
 
 
 

 
 



 

Adviesraad Sociaal Domein Stichtse Vecht - Jaarverslag 2018 

 
 

 
 

Adviesraad Sociaal Domein Stichtse Vecht 
 

adviesraad.stichtsevecht@gmail.com 
 

www.adviesraadstichtsevecht.nl 

mailto:adviesraad.stichtsevecht@gmail.com

