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1.Inleiding 
Dit is een gecombineerd jaarverslag: het laatste van de Wmo-raad en het eerste van de 
Adviesraad Sociaal Domein. De drie grote transities van Wmo, Jeugdwet en Participatiewet 
die per 1 januari 2015 hun beslag hebben gekregen, maakten een aanpassing van de wijze 
waarop de gemeente Nieuwegein ingezetenen wil betrekken bij de ontwikkeling van het 
gemeentelijk beleid in het sociaal domein noodzakelijk. Gekozen werd voor een takenpakket 
dat zowel de Wmo, de Jeugdwet, de Participatiewet, de Woningwet en de Huisvestingswet 
omvat en een verbreding van de samenstelling van de adviesraad met vertegenwoordigers 
uit deze gebieden. In de gemeenteraadsvergadering van 22 september 2016 werd de 
verordening Adviesraad Sociaal Domein vastgesteld. Tegelijkertijd met dit besluit werd de 
verordening voor de Raad voor Wmo-vragers ingetrokken. De zittende leden van deze raad 
werden benoemd als lid van de nieuwe adviesraad, met inachtneming van de reeds 
verstreken zittingstermijn en het rooster van aftreden. De facto was daarmee sprake van 
een zachte overgang die, afgezien van naamgeving en logo, nauwelijks merkbaar was.  
Aansluitend aan de instelling van de adviesraad, heeft de adviesraad op 16 december 2016 
een eigen reglement vastgesteld, waarin huishoudelijke zaken rondom de orde der 
vergaderingen, de instelling en werkwijze van werkgroepen, procedures bij  
(her-)benoeming leden en voorzitter, etc. geregeld zijn.  
Dit jaarverslag bespreekt zowel de belangrijkste activiteiten van de oude Wmo-raad als die 
van de nieuwe Adviesraad Sociaal Domein over 2016. Om de leesbaarheid te bevorderen, 
wordt in dit document alleen de naam Adviesraad Sociaal Domein gebruikt. 
 
2 Leden + secretariaat 
De adviesraad bestaat uit 15 inwoners van Nieuwegein. Meer dan de helft van de leden is 
ervaringsdeskundige op het gebied dat door een van de genoemde wetten bestreken wordt; 
de overige leden worden gedacht vanuit hun achtergrond, opleiding of beroep een zinvolle 
bijdrage aan de advisering van het sociaal domein te kunnen geven. De adviesraad heeft een 
onafhankelijke voorzitter, die op voordracht van de adviesraad wordt benoemd door het 
college van B&W. De adviesraad wordt ambtelijk ondersteund door een door het college van 
B&W benoemde ambtelijk secretaris.  
In de loop van 2016 traden enkele wijzigingen op in de samenstelling van de adviesraad. In 
januari liet het pasbenoemde lid mevrouw M. Brouwer weten van het lidmaatschap af te 
zien. In september eindigde de maximale zittingstermijn van de heer H. Hamberg en 
mevrouw M. Mannak. In december traden mevrouw T. den Hartog en mevrouw S. 
Groenendijk terug. Omdat bij de overgang van Wmo-raad naar Adviesraad Sociaal Domein 
het aantal leden is teruggebracht van 20 naar 15, was daardoor een vacature ontstaan voor 
drie leden. In de maanden november en december heeft een vacaturecommissie kandidaten 
gezocht, gesprekken gevoerd en een voordracht voor benoeming gedaan van de heren  
V. Beringen, E. Lasut en J. Van Zoelen. Deze voordracht is in januari 2017 door het college 
van B&W bekrachtigd.  
Aan het einde van 2016 trad ook de voorzitter, de heer E. Baeten, na een termijn van vier 
jaar terug. Tijdens het eindejaarsdiner werd afscheid van hem en de overige vertrekkende 
leden genomen. In het bijzonder werd veel lof en waardering uitgesproken voor de wijze 
waarop de heer Baeten het voorzitterschap gedurende vier jaar heeft vervuld. In de vacature 
is per 1 februari 2017 voorzien met de benoeming van de heer P. Selten. 
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De adviesraad werd op deskundige en plezierige wijze ambtelijk ondersteund door mevrouw 
V. Hogendoorn 
 
3. Adviezen 
In 2016 zijn door de Wmo-raad/Adviesraad Sociaal domein vier adviezen uitgebracht: 

- Voorontwerp programma Woonwijs (juni) 
- Verordening Adviesraad Sociaal Domein (september) 
- Verordening en besluit Wmo en Jeugd (oktober) 
- Pre-advies toekomstperspectief WSW (december) 

 
4 Vergaderingen  
De adviesraad vergaderde in 2016 acht keer, waarvan tweemaal in de wijk. Zoals gebruikelijk 
werd het eerste uur van de bijeenkomsten thematisch ingevuld, waarin een onderwerp wat 
langduriger werd uitgelicht, vaak met een inleiding van een gastspreker. In de februari-
vergadering stond zo Eigenwijks op de agenda, in maart sprak de raad eerst met de sociaal 
raadsvrouw van Vitras over onder meer de positie van chronisch zieken en over aanvragen in 
het kader van de bijzondere bijstand en over de klachtenprocedure bij Geynwijs. Daarna 
werd een inkijkje gegeven in de werkwijze van het Adviespunt Zorgbelang. In de mei-
vergadering gaven medewerkers van de gemeente een inleiding over de programma’s 
Iedereen doet mee en Meedoen naar vermogen. In september stond de Brede Toegang op 
de agenda en in december werd een presentatie gehouden over de Transformatieagenda 
Sociaal Domein 2017-2020. In alle gevallen leidden de presentaties tot geanimeerde 
discussie.  
In de tweede deel van de bijeenkomsten werd, behalve over de reguliere agendapunten, 
onder meer gesproken over de gecombineerde verordening Wmo en Jeugdwet, het creëren 
van arbeidsplekken voor personen met een afstand tot de arbeidsmarkt, de tarieven voor de 
eigen bijdrage van huishoudelijke hulp, en over de toekomst van de WSW, inclusief de 
positie van Pauw-bedrijven. Ook de ontwikkeling van de verordening voor de Adviesraad 
Sociaal Domein was enige malen onderwerp van gesprek.  
Een met enige regelmaat terugkerend agendapunt was de transitie van het sociaal domein 
die in 2015 van start is gegaan en waarvan in de loop van 2016 de eerste ervaringen, maar 
ook knelpunten duidelijk werden. In het bijzonder is in de adviesraad aandacht gevraagd 
voor het nog niet goed functioneren van Geynwijs. Aan het einde van het jaar liep dit 
agendapunt door in de advisering over de Transformatieagenda Sociaal Domein, de 
vervolgnota waarmee de gemeente het kader voor 2017-2020 wil vastleggen. In december 
werd een ad hoc commissie ingesteld om het advies van de Adviesraad voor te bereiden. Het 
advies werd in februari 2017 uitgebracht. 
In 2015 heeft de Wmo-raad besloten vanaf 2016 twee keer per jaar haar vergadering in een 
wijk/stadsdeel van Nieuwegein te laten plaatsvinden, met het doel inwonersinformatie te 
verkrijgen én meer bekendheid met de Wmo-raad te bewerkstelligen. De eerste van die 
twee vergaderingen vond in april 2016 plaats in de wijk Batau (Buurtplein Batau) waarvoor 
inwoners uit Nieuwegein Midden en diverse welzijnsorganisaties waren uitgenodigd. Het 
thema voor deze bijeenkomst was het functioneren van nieuwe vormen van ondersteuning 
op het gebied van welzijn, meedoen en zorg na de transities van 2015. In een geanimeerde 
discussie werden de eerste ervaringen van inwoners van Nieuwegein hiermee gedeeld. De 
tweede vergadering in de wijk was in november in Buurtplein Zuid. Ook daar kregen 
aanwezigen de gelegenheid hun ervaringen met verschillende aspecten van de dienst- en 
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hulpverlening naar voren te brengen. In de notulen van beide bijeenkomsten kan men een 
uitgebreide verslaglegging van de gemaakte opmerkingen lezen. 
Tijdens beide bijeenkomsten werd ook een presentatie verzorgd: in april door mevrouw Van 
den Heuvel en mevrouw Baaré over het programma Woonwijs, in november door mevrouw 
Laurier over de Algemene Hulpdienst.  
Beide bijeenkomsten werden bijgewoond door een beperkt aantal personen, waarvan het 
merendeel lid is van de adviesraad of professioneel verbonden aan een van beide 
buurtcentra. Het doel om de adviesraad op deze wijze ‘dichter bij de inwoners’ te brengen is 
daarom nog niet volledig geslaagd. In de loop van 2017 worden de vergaderingen in de wijk 
voortgezet en worden nieuwe pogingen in het werk gesteld om meer burgers bij de 
gedachtewisseling te betrekken.  
 
5. Werkgroepen 
De adviesraad kent vier vaste werkgroepen: Zorg en welzijn, Jeugd, Wonen toegankelijkheid 
en Publiek domein, en Participatie werk en inkomen. Elk van de werkgroepen heeft een 
eigen agenda en regelmatige bijeenkomsten om zich op de hoogte te stellen van de situatie 
op het eigen werkgebied en met bevindingen en voorstellen naar de voltallige adviesraad te 
komen. De werkgroepen bereiden ook adviezen voor die betrekking hebben op het 
werkgebied van de betreffende werkgroep.  
Naast de vaste werkgroepen kan de adviesraad ad hoc-groepen instellen om een bepaald 
probleem te bespreken of advies voor te bereiden dat het terrein van één werkgroep 
overstijgt. In het verslagjaar gebeurde dat eenmaal. In december werd een werkgroep 
ingesteld om het gevraagde advies over de transformatieagenda voor te bereiden. 
 
6. Wethoudersoverleg 
De voorzitter en vicevoorzitter voeren regelmatig (ca. 1 x per 6 weken) overleg met een of 
meer wethouders die delen van het sociaal domein in portefeuille hebben. Zij worden 
daarbij vergezeld door de voorzitters van de werkgroepen, indien onderwerpen uit het 
domein van hun werkgroep op de agenda staan en de desbetreffende wethouder bij het 
overleg aanwezig is. Het overleg met de wethouder(s) heeft vooral een agenderende en 
signalerende functie. Lopende zaken, zowel uit de adviesraad als uit de gemeente worden 
besproken en afgestemd met het oog op toekomstige adviesaanvragen.  
  
7. Overige contacten 
Leden van de adviesraad bezoeken met enige regelmaat lokale en andere bijeenkomsten om 
zich op de hoogte te stellen van ontwikkelingen die met het oog op de adviestaak van de 
adviesraad van belang kunnen zijn. De leden van de werkgroepen onderhouden, individueel 
en collectief, contact met personen en organisaties binnen Nieuwegein op hun terrein. De 
werkgroep jeugd heeft contact met de werkgroep jeugd van de adviesraad sociaal domein in 
Houten. De werkgroep participatie onderhoudt nauw contact met de cliëntenraad van Werk 
en Inkomen Lekstroom. 
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8. Financiën 
Zoals uit bijgevoegd financieel overzicht (bijlage 2) blijkt, sloot de jaarrekening met een batig 
saldo. Door de overgang van Wmo-raad naar Adviesraad sociaal domein en door het 
aftreden van een aantal leden is met name van het budget voor scholing en congresbezoek 
minder gebruik gemaakt. Voor de begroting van 2017 wordt voorzien dat dit weer op het 
oude peil zal uitkomen. Bovendien zullen in 2017 door een gewijzigde systematiek de 
vergoedingen voor de leden hoger uitvallen en zal de website van de adviesraad geheel 
vernieuwd worden.      
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Bijlage 1: Samenstelling van de Adviesraad Sociaal Domein 2016 
 
Voorzitter 
De heer P.J.H. Selten 
 
Vicevoorzitter 
De heer A. Höppener  
 
Ambtelijk secretaris tevens contactambtenaar Gemeente 
Mevrouw V. Hogendoorn 
 

 

Leden ASD (Ervarings-)deskundigheid Werkgroep 

Heer J. van Dijk Sociale zekerheid, werk en inkomen Participatie 

Mevrouw H. de Goede Jeugd en Welzijn Zorg & Welzijn 

Mevrouw S. Groenendijk Jeugd en Welzijn Zorg & Welzijn 

Heer H. Hamberg Wijknetwerken Wonen/toegankelijkheid/publ.ruimte 

Mevrouw T. den Hartog Werk en Inkomen Participatie 

Heer A. Höppener GGZ en Welzijn Jeugd 

Heer F. Horst Bouwen en Wonen Wonen/toegankelijkheid/publ.ruimte 

Mevrouw L. Jongeling Jeugd en Welzijn Jeugd 

Mevrouw C. v.d. Kant Zorg  Zorg & Welzijn 

Mevrouw N. Khattouti Sociale Zekerheid Participatie 

Mevrouw M. Mannak Psych. aandoeningen/mantelzorg Zorg & Welzijn 

Mevrouw B. Mooijenkind Zorg Zorg & Welzijn 

Heer E. Pijper Jeugd en Welzijn, bekostiging Jeugd 

Heer J. Poppe Jeugd, werk en participatie Jeugd 

Mevrouw C. de Ronde Zorg en Welzijn, onderwijs Wonen/toegankelijkheid/publ.ruimte 

Heer W. Verhaak Participatie, Sociale Zekerheid  Participatie, en 
Wonen/toegankelijkheid/publ.ruimte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


