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1. Inleiding
Dit jaarplan geeft een overzicht van de geplande activiteiten van de Adviesraad Sociaal Domein
gemeente Krimpen aan den IJssel (verder Adviesraad) voor 2017.
De looptijd van het jaarplan is een kalenderjaar. Het jaarplan is vastgesteld in de vergadering van de
Adviesraad op 14 maart 2017.
Het jaarplan is een vast punt op de vergaderagenda van de Adviesraad. Activiteiten die in de loop van
het jaar worden gepland, worden tussentijds in het jaarplan opgenomen.
Het jaarplan wordt beheerd, bijgehouden en geactualiseerd door de secretaris van de Adviesraad.
Het jaarplan dient als uitgangspunt bij het opstellen van de vergaderagenda.
Het actuele jaarplan wordt gepubliceerd op de eigen website van de Adviesraad, te weten
www.adviesraadsociaaldomeinkrimpen.nl

2. Adviesraad Sociaal Domein
2.1. Doelstelling
Het doel van de Adviesraad Sociaal Domein is toe te zien dat de belangen worden behartigd van
inwoners van Krimpen aan den IJssel die te maken hebben met de Wet maatschappelijke
ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet en de Participatiewet door te adviseren aan de gemeente.
De Wet Maatschappelijke Ondersteuning omvat onder andere:
Huishoudelijke hulp, thuiszorg, wijkverpleging, dagbesteding, huiselijk geweld etc.
De Jeugdwet gaat over:
Jeugdhulp en jeugdzorg, GGZ kinderpsychiatrie, kindermishandeling etc.
De Participatiewet betreft:
Uitvoering Werk en Inkomen, voorzieningenfonds etc.
2.2. Leden
De Adviesraad wordt gevormd door 13 leden die gezamenlijk een doorsnee vormen
uit of namens de doelgroepen van de Wmo, de Jeugdwet en de Participatiewet.
Zij zijn geselecteerd op basis van hun persoonlijke betrokkenheid bij een van deze wetten of
aangewezen door een cliënten- of belangenorganisatie of op basis van hun betrokkenheid en
expertise op een van hierboven genoemde terreinen
De adviesraad bestaat uit
de volgende leden:
Voorzitter
:
Jan Vreeken
Secretaris
:
Herman Veenema
Penningmeester:
Emile van der Steen
Leden
:
Thom Bakker, lid namens Seniorenplatform
Monique Kerkmans
Meriam Lammens
Krijn van der Linden, lid namens de ouderenbond PCOB
Annemiek Oversluizen
Bert Ruit, lid namens de plaatselijke kerken
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Jan Stam
Christa ter Woort
Twee vacatures
Het rooster van aftreden van bovengenoemde leden is opgenomen in bijlage 1 van het jaarplan.
Vanuit de Afdeling Samenleving van de gemeente Krimpen aan den IJssel (verder: gemeente
Krimpen) fungeert mw. Irma Remeeus als ambtelijk secretaris van de Adviesraad. Michel Noorlander
van de gemeente draagt zorg voor de verslaglegging van de vergaderingen. In de verslagen zijn de
besluiten helder weergegeven.
2.3. Organisatie
De Adviesraad vergadert acht maal per jaar op dinsdagavond van 19.45 tot 22.00 uur. Deze
vergaderingen zijn openbaar.
Vergaderingen zullen voor het eerste deel daarvan plaatsvinden met ambtelijke ondersteuning; het
tweede deel zonder. Planning vergaderdata Adviesraad is als bijlage 1 bijgevoegd. Zij zal steeds
worden geactualiseerd.
De Adviesraad stelt werkgroepen in die bestaan uit twee of meerdere leden van de adviesraad. De
taak van deze werkgroepen is om op hun aandachtsgebieden enerzijds informatie te verzamelen en
te delen met de overige leden van de adviesraad en anderzijds om contacten te onderhouden met
cliënten- en belangenorganisaties en met professionele organisaties op die aandachtsgebied(en).
Zij kunnen ook voorbereidend werk verrichten voor het gevraagd of ongevraagd uitbrengen van
adviezen aan het College van B&W.
2.4. Aandachtsgebieden
De volgende leden van de Adviesraad participeren in de volgende werkgroepen:
• Werkgroep Wet Maatschappelijke Ondersteuning
Thom Bakker, Janet van Dordrecht , Bert Ruit, Christa ter Woort en Krijn van der Linden.
• Werkgroep Jeugdhulp
Annemiek Oversluizen, Thom Bakker en Meriam Lammens.
• Werkgroep Participatiewet
Jan Stam, Emile van der Steen en Monique Kerkmans.
• Werkgroep Profilering en Communicatie Adviesraad
Thom Bakker, Herman Veenema, Monique Kerkmans, Emile van der Steen en Jan Vreeken.
Daarnaast participeren leden van de Adviesraad in werk- of projectgroepen die ingesteld zijn door de
gemeente:
• Werkgroep Communicatie Sociaal Beleid
Thom Bakker en Herman Veenema.
• Platform Sociaal Domein
Thom Bakker en Annemiek Oversluizen.
De terugkoppeling uit bovengenoemde werk- /projectgroepen door genoemde leden is vast
onderdeel van de vergaderagenda van de Adviesraad.
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3. Context
3.1.IJsselgemeenten
De keuze van de gemeente activiteiten en beleid af te stemmen met de zgn. IJsselgemeenten heeft
gevolgen voor de werkwijze van de Adviesraad. Het accent van de agendavorming en beleidsbepaling
ligt bij de voorbereidende besprekingen tussen de betrokken gemeenten Hoewel de formele
procedure daarna in elk van de betrokken gemeenten behoort plaats te vinden, gebeurt dat pas in
een situatie waarin er al enig commitment tussen de gemeenten is ontstaan. De adviesraad speelt
hierop in. Hij beschouwt de vertegenwoordigers van de Adviesraad in het overleg IJsselgemeenten
als een voorpost. Zij verspreiden de vergaderstukken van dit overleg, zodat op basis daarvan vooraf
afstemming plaats kan vinden. Dit vereist een hoog tempo, aangezien de stukken slechts een
beperkte tijd voorafgaande aan de vergaderingen verschijnen.
Daarna volgt per gemeente, en dus ook in Krimpen aan den IJssel, de gebruikelijke procedure.
Schematisch weergegeven ziet de overlegprocedure er als volgt uit.
Stap
1
2
3
4
5
6
7
8

Activiteit
Overleg tussen IJsselgemeenten op ambtelijk of bestuurlijk niveau, leidend tot een
conceptvoorstel.
Uitnodiging, agenda en stukken voor informatieve vergadering IJsselgemeenten aan
twee vertegenwoordigers van de Adviesraad Gemeente krimpen aan den IJssel
Distributie uitnodiging, agenda en stukken naar leden betrokken werkgroep,
voorzitter en secretaris
Reacties vanuit betrokken werkgroep, voorzitter en secretaris naar
vertegenwoordigers van de Adviesraad
Informatieve vergadering van de IJsselgemeenten; vertegenwoordigers van de
Adviesraad geven informeel een reactie.
Terugkoppeling van het afstemmingsoverleg IJsselgemeenten naar elk van de Colleges
van BenW
College van BenW van Krimpen aan den IJssel vraagt advies aan de Adviesraad Sociaal
Domein
Advisering door Adviesraad, zo veel mogelijk rekening houdend met de eerder
afgegeven informele reactie

3.2.Gevraagde en ongevraagde adviezen
In de afgelopen periode heeft de Adviesraad adviezen uitgebracht aan het College van BenW naar
aanleiding van voorgenomen beleid. Dit beleid kwam voort uit de landelijke decentralisatie van taken
van de rijksoverheid naar de gemeenten. Inmiddels ziet het er naar uit dat de stroom van
adviesaanvragen zal verminderen.
De Adviesraad zal op deze ontwikkeling in spelen. Dit kan door ontwikkelingen in de gemeente te
volgen en in voorkomende gevallen ongevraagde adviezen uit te brengen. Hiervoor zal de adviesraad
zich oriënteren op:
• Referentiegemeente(n)
Als gemeenten waarvan statistische gegevens gemonitord zullen worden ten opzichte van die van
Krimpen is gekozen voor Alblasserdam en Barendrecht.
• Nieuwsbrieven
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Met name de handreiking van de Koepel kan informatief zijn. Het gaat om
https://www.koepeladviesradensociaaldomein.nl/assets/Uploads/PDF-Files/Handreiking-adviseringin-het-sociale-domein-november-2016.pdf
• Monitor sociaal domein van Krimpen aan den IJssel
• De website Waarstaatjegemeente.nl
Per aandachtsgebied zal een beperkt aantal thema’s worden vastgesteld waarvan de trends worden
gevolgd: de ontwikkelingen in de eigen gemeenten tegen de achtergrond van de beide
referentiegemeenten.
• De nota ‘Transformatie in het sociaal domein’; ontwikkelagenda van Krimpen aan den IJssel.
Deze onderwerpen worden vermeld in de sub-paragrafen van paragraaf 4.
3.3.Speerpunten
Gelet op de te verwachten ontwikkelingen zal de Adviesraad de thema’s
- ‘Jeugd’
- ‘Passend onderwijs’ en
- ‘Wonen’
als speerpunt aanmerken.
4. Activiteiten en resultaten 2017
4.1.Interne organisatie
- Door middel van een evaluatie een definitieve vorm geven aan de structuur en werkwijze van
de Adviesraad Sociaal Domein (najaar 2017).
- Reglement van de Adviesraad moderniseren in samenwerking met de gemeente.
- Nieuwe leden van de Adviesraad werven ter vervanging van aftredende leden.
- Bekendheid (naamsvergroting) geven aan het bestaan van de Adviesraad met als doel dat de
burger ons gemakkelijk weet te vinden.
- Opstellen communicatieplan.
- Het actualiseren en bijhouden van de website.
- Het maken van een voorstel naar de gemeente om de instellingsbeschikking aangaande de
doelstelling van de adviesraad aan te passen. Daarna zal deze formulering worden verwerkt
in het huishoudelijk reglement van de adviesraad.
- Het, meer dan in het verleden, uitbrengen van ongevraagde adviezen.
- Gerichte aandacht aan scholingsactiviteiten besteden.
- Organiseren themabijeenkomst(en).
4.2.Externe contacten
Inleiding
Voorzitter en secretaris participeren namens de Adviesraad in het Overleg Adviesraden Sociaal
domein van de gemeenten Krimpen a/d IJssel, Lansingerland en Zuidplas, Capelle a/d IJssel (WmoAdviesraad en cliëntenraad Sociale zaken).
De Adviesraad is aangesloten bij de Koepel Adviesraden Sociaal Domein”.
Activiteiten 2017
- Contact met wethouders onderhouden.
- Contact onderhouden met cliëntenraden e.d.
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-

-

Netwerk opbouwen met belangenorganisaties van burgers.
In samenwerking met de Adviesraden van Capelle a/d IJssel en Zuidplas en de Cliëntenraad
(sociale zaken) van Capelle a/d IJssel komen tot een werkbare structuur met de
uitvoeringsorganisatie IJsselgemeenten voor wat betreft de Participatiewet, alsmede de Wet
Werk en Inkomen (zie ook 3.1.).
Deelnemen aan het Platform Sociaal Domein (zorgorganisaties en gemeente).

4.3.Ondersteuning, welzijn en informele hulp (Wmo)
Inleiding
De drie decentralisaties hebben inmiddels hun formele beslag gekregen in beleidsplannen,
verordeningen en nadere regels. De nadruk voor de Adviesraad ligt in 2017 op het monitoren van de
uitvoering.
Activiteiten 2017
Monitoren uitvoering beleidsplannen, verordeningen en regels. Speciale aandacht zal worden
besteed aan:

-

evalueren Monitor Sociaal Domein Krimpen aan den IJssel;
volgen van trends uit de vergelijkingssite;
verder ontwikkelen van de onafhankelijke cliëntondersteuning;
helder krijgen wat de Koepel inzake de verwachte ontwikkelingen Wmo voor de toekomst
aanreikt
bepalen of het beeld dat we krijgen via de monitor / KTO voldoende is Moet er nog
aanvullende informatie komen?
monitoren combinatie huiselijk geweld / kindermishandeling en armoede. Zo nodig komen
met initiatieven. Samenwerken met de werkgroep Jeugdhulp;
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-

monitoren eenzaamheidsbestrijding Zo nodig komen met initiatieven.

4.4.Jeugdhulp (Jeugdwet)
Inleiding
De Adviesraad heeft in de afgelopen periode over een aantal beleidsplannen, verordeningen en
nadere regels geadviseerd. De nadruk voor de Adviesraad zal in 2017 liggen op het monitoren van de
uitvoering.
Activiteiten 2017 gericht op het stimuleren dat
- meer jeugdigen opgroeien in een gezin;
- meer opvoedkracht bij ouders zelf ligt en bij beroepsopvoeders in het sociaal domein.
(kinderopvang/peuterspeelzalen/scholen enzovoorts);
- minder kinderen en ouderen worden mishandeld (meer vroegsignalering en passende
interventies);
- minder (jeugdige) Krimpenaren zijn verslaafd;
- minder (jeugdige) Krimpenaren strafbare feiten plegen.
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4.5.Werk en inkomen (Participatiewet)
Inleiding
In 2014, 2015 en 2016 heeft de Adviesraad over een aantal beleidsplannen, verordeningen en nadere
regels geadviseerd. De nadruk voor de Adviesraad zal voor 2017 liggen op het monitoren van de
uitvoering.
Activiteiten 2017
- het monitoren van de uitgangspunten van het jaarplan 2017 van de Gemeenschappelijke
Regeling IJsselgemeenten;
- het monitoren van de uitvoering van het jaarplan 2017 van Promen. Vooral de uitverhuizing
vanuit het pand aan de Mient in Capelle kan nogal invloed hebben op de werknemers.
“In 2016 is een projectteam geformeerd om tot een passende huisvesting in 2017 te komen”.

-

-

-

-

Verdere ontwikkelingen in de Participatiewet:
het Ontwerpbesluit Experimenten Participatiewet zal per 1 april in werking treden.
“Hiermee willen gemeenten onderzoek doen naar een effectievere en efficiëntere uitvoering
van de Participatiewet, vanuit het perspectief van meer vertrouwen, meer ruimte voor eigen
verantwoordelijkheid en een prikkel om inkomsten te verwerven”
de ingangsdatum van de gewijzigde Arbowet is uitgesteld van 1 januari 2017 naar (naar
verwachting) juli 2017.
“Het wetsvoorstel richt zich op versterking van de betrokkenheid van de werkgevers en
werknemers bij de arbodienstverlening en met name aan de preventieve kant”.
vanaf mei 2018 zal de Europese Privacy Verordening worden gehandhaafd. Een scherpere
controle op overdracht van persoonsgegevens kan de burger beter beschermen, maar aan de
andere kant kan het de uitvoerende ambtenaren weleens voor behoorlijke problemen
stellen. In 2017 zullen deze ontwikkelingen worden gevolgd.
en natuurlijk zal de werkgroep Participatiewet het armoedebeleid van de gemeente Krimpen
ook in 2017 scherp volgen.
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Bijlage 1: Rooster van aftreden leden Adviesraad
Leden
Thom Bakker
Annemiek Oversluizen
Jan Stam
Emile van der Steen
Janet van Dordrecht
Truus Vuijk
Bert Ruit
Jan Vreeken
Monique Kerkmans
Christa ter Woort
Krijn van der Linden
Herman Veenema
Meriam Lammens

Aftredend en herkiesbaar
januari 2015
januari 2016
januari 2016
januari 2016
februari 2017
februari 2017
april 2017
oktober 2017
September 2018
September 2018
Juni 2019
September 2019
September 2019
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Aftredend en niet herkiesbaar
januari 2018
januari 2019
januari 2019
januari 2019
afgetreden
afgetreden
april 2020
oktober 2020
September 2021
September 2021
Juni 2022
September 2022
September 2022

