JAARVERSLAG 2021
1. Inleiding
In 2021 zijn de volgende gebeurtenissen van belang geweest voor de Adviesraad Sociaal Domein:
•
•
•

De corona-pandemie heeft ertoe bijgedragen dat fysieke bijeenkomsten slechts een gedeelte van
het jaar mogelijk waren
Het vertrek van vijf leden, waaronder drie belangrijke grondleggers van de ASD
Afscheid van de ondersteuner Saskia Schurman

2. Werkwijze van de Adviesraad Sociaal Domein
•

Reglement

Op 30 april 2021 is het reglement van de ASD uit 2004 aangepast aan de nieuwe werkwijze en indeling.
•

Maandelijkse bijeenkomsten

De Adviesraad Sociaal Domein (ASD) heeft maandelijks een bijeenkomst om de eigen activiteiten te
bespreken en de onder handen zijnde adviezen op elkaar af te stemmen. In 2021 kon een groot deel van deze
bijeenkomsten alleen via Teams plaatsvinden. Daarnaast heeft de voorzitter minimaal tweemaal per jaar
overleg met de verantwoordelijk wethouders voor het Sociaal Domein.
•

Werkgroepen

Het ASD heeft een verdeling over 5 domeinen, passend bij de werkgebieden van het Sociaal Domein.
Verschillende werkgroepen hebben regelmatig contact met ambtenaren van de betreffende afdelingen en
bereiden de adviezen voor, die in de gezamenlijke vergadering worden besproken.
•

Samenwerking Breed Overleg Plus

De ASD werkt nauw samen met het Breed Overleg Plus (BO+), waarin een veelheid aan belangengroepen zijn
vertegenwoordigd. Deze groepen worden geraadpleegd en betrokken bij de opstelling van de adviezen.
•

Themabijeenkomst

Om zich te verdiepen in bepaalde thema’s en om nadere informatie te verzamelen van bepaalde
doelgroepen, organiseert het ASD samen met BO+ en gemeente twee tot driemaal per jaar een
themabijeenkomst. In 2021 waren deze mogelijkheden beperkt, en is er één themabijeenkomst gehouden
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over de jeugdhulp op 15 juni. Hierbij waren ongeveer 45 deelnemers. Het ging niet over jongeren, maar
samen met jongeren zijn verschillende onderwerpen in de verschillende workshops besproken.
Hieruit is een waardevol netwerk van jeugdorganisaties ontstaan voor de ASD.
•

Uitgebrachte adviezen

Een overzicht van de uitgebrachte gevraagde en ongevraagde adviezen staat bij par. 4 Steeds vaker wordt
de ASD betrokken in de voorbereidingsfase van een nieuw beleidsvoorstel. Ook zijn er diverse gesprekken
geweest met ambtenaren en wethouders naar aanleiding van onze adviezen, waarbij (delen van) onze
aanbevelingen zijn overgenomen.
In 2022 zal de website bijgewerkt worden, waarop de uitgebrachte adviezen en de reacties gepubliceerd
zullen worden.
•

Afscheid leden door middel van symposium

Drie van de vijf vertrekkende ASD-leden waren reeds vanaf de oprichting actief bij de Adviesraad: Klaas
Jongejan, Wim Faber en Peter Meijknecht. Ter gelegenheid van hun afscheid zou een symposium
georganiseerd worden, wat door de coronamaatregelen helaas niet kon doorgaan. De inhoud hiervan is door
Erica Pierik vastgelegd in het boekje De kunst van het samenwerken, wat verspreid is onder alle contacten.
In de decemberbijeenkomst is op informele wijze afscheid genomen van de vertrekkende leden en van
Saskia.
•

Visie en deskundigheidsbevordering

De ASD wil vanuit een gezamenlijke visie werken aan een goede kwaliteit van adviezen. In 2021 is een start
gemaakt met het ontwikkelen van deze visie, vastgelegd in het Manifest ASD 2.0. De verdere uitwerking en
deskundigheidsbevordering is verschoven naar 2022 met de invulling samen met de nieuwe leden.
De ASD is lid van de landelijke Koepel Adviesraden Sociaal Domein en volgt ook diverse scholingen, die daar
worden aangeboden.
•

Werving nieuwe leden

In de tweede helft van 2021 zijn drie nieuwe leden benoemd, waarvan een voorzitter.

3. Interne organisatie
In 2021 bestond de ASD uit de volgende leden:
Naam
Klaas Jongejan, voorzitter
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Peter Meijknecht
Wim Faber
Naira Gomez
Gracia Clijdesdale
Arie van Dijk
Herma de Ruigh
Marieke Nelis
Nicole Hofs
Trudy Wilcke
René Janssen-Maggang
Theo Kruisinga
Vera Kampschöer
Als voorzitter
Sulayman El Mathari
Wilma Akkerhuis
vacature
vacature

November 2021
December 2021
September 2021
Januari 2021
April 2018
Juli 2019
Juli 2019
Juli 2019
Maart 2020
December 2020
December 2020
November 2021
December 2021
November 2021
December 2021

De ASD wordt voor de financiële afhandeling ondersteund door de Stichting tot Ondersteuning van de
Adviesraad Sociaal Domein, met als penningmeester Pim van den Toorn
Voor organisatorische ondersteuning, logistiek, communicatie, relatiebeheer en vele andere taken heeft de
ASD een eigen ondersteuner in de persoon van Saskia Schurman.
Voor de contacten met de gemeente, met ambtenaren, college, en raadsleden kan de ASD een beroep doen
op twee ambtenaren: Mirjam Gevers, beleidsondersteunend medewerker Zorg en Welzijn en Marian Basset,
beleidsadviseur Zorg en Welzijn.
Voor het schrijven van de gevraagde en ongevraagde adviezen aan het collega, maakt de ASD gebruik van een
professionele tekstschrijver in de persoon van Erica Pierik.

4. Uitgebrachte adviezen
• Jeugd
Gevraagd advies regiovisie jeugdzorg Flevoland 11 augustus 2021
Ongevraagd advies rapport jeugdzorg 22 oktober 2021
Ongevraagd advies rapport rekenkamer
Gevraagd advies verordening jeugd 29 november 2021
• WMO/welzijn
Gevraagd advies Welzijnskader: 18 januari (februari)
Ongevraagd advies "Consultatie Grip op de Wmo" februari
Gevraagd advies "Almeers protocol Huishoudelijke ondersteuning 4 februari
Ongevraagd advies "Ondersteuningsarrangementen, kwaliteitseisen" (13 april)
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Ongevraagd advies "Evaluatie en analyse onderzoek AEF" 26 oktober
Gevraagd advies "Klassieke Wmo" 11 oktober
• Armoede, participatie, wonen
Gevraagd Advies ‘Beleidsplan Armoede, Schulden en Participatie gemeente Almere 2022-2026’ 16 december
Gevraagd advies ‘Beleidsplan naleving en handhaving Participatiewet gemeente Almere’ augustus 2021
Gevraagd Advies ‘Verzilvering van Goud’ december2021 16 september
Gevraagd advies Tweede wijziging huisvestingsverordening mbt wonen en zorg december 2021 16 nov.
• Zorg en veiligheid, vluchtelingen
Er zijn geen adviezen uitgebracht op het gebied van Zorg en Veiligheid en Vluchtelingen. Contact is
opgenomen over de veranderingen in het beleid betreffende inburgering per 1-1-2022
• Gezondheidsbeleid
Er zijn geen adviezen uitgebracht op de diverse terreinen van het gezondheidsbeleid.
Meer informatie is te vinden op de website https://asdalmere.nl/
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