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Adviesraad Sociaal Domein Vlaardingen
Postbus 1002
3130 EB Vlaardingen
Website: www.adviesraadsociaaldomein-vlaardingen.nl
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1. Inleiding
Met dit jaarverslag legt de adviesraad verantwoording af over haar activiteiten in het
kalenderjaar 2021, een jaar waarin het coronavirus net als vorig jaar grote maatschappelijke
impact heeft gehad. De gemeente en de uitvoeringsorganisaties in het sociaal domein
moesten weer alle zeilen bijzetten om de gevolgen zoveel mogelijk te beperken. De adviesraad
vergaderde in 2021 zeven keer. Viermaal werd er, vanwege de RIVM-richtlijnen rond corona,
online via Zoom vergaderd en driemaal live in de Burgerzaal van het stadhuis.
De adviesraad is ondanks deze beperkingen tevreden over de goede contacten met de twee
wethouders voor het sociaal domein, te weten mevrouw Jacky Silos (Wmo en Jeugd) en de
heer Bart de Leede (participatie), als ook met de betrokken beleidsambtenaren en
uitvoeringsorganisaties. Naar aanleiding van diverse overlegmomenten werden twee adviezen
aan het college uitgebracht (zie onze website). De adviezen hadden betrekking op de volgende
onderwerpen:
•

Advies beleidsvisie Participatiebedrijf Stroomopwaarts 2020 - 2024

•

Advies Strategische Visie Werk en Inkomen 2022-2025 van het participatiebedrijf
Stroomopwaarts

De adviesraad ziet met waardering dat in toenemende mate sprake is van afstemming en
samenwerking met de gemeenten Maassluis en Schiedam in MVS-verband.
De adviesraad heeft de eigen positie, taken en verantwoordelijkheden duidelijk omschreven
naar aanleiding van de verordening: zie hoofdstuk 2.
In hoofdstuk 3 biedt de adviesraad u een overzicht van de activiteiten in het afgelopen
kalenderjaar en in hoofdstuk 4 een vooruitblik op het kalenderjaar 2022.

Vlaardingen, 1 februari 2021

Drs. Jan van der Pol, voorzitter
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2. Positie, taken en samenstelling van de adviesraad
De adviesraad adviseert het college van burgemeester en wethouders gevraagd en
ongevraagd op het brede Sociaal Domein van de gemeente Vlaardingen, waar het gaat om
ontwikkeling of wijziging van beleid.
Het college vraagt ons advies, nog voordat zij zaken in de gemeenteraad bespreekt en laat de
adviesraad weten wat de reactie van de gemeenteraad is en wat er met het advies gebeurt.
Het Sociaal Domein omvat de volgende met elkaar samenhangende wetten en
beleidsterreinen:
•

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO 2015)

•

Participatiewet (inclusief armoedebeleid, schuldhulpverlening, werk en inkomen)

•

Jeugdwet

Veel inwoners van Vlaardingen krijgen te maken met de uitvoering van deze wetten; de
gemeente is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van beleid met betrekking tot
de WMO-voorzieningen van ROGplus, het functioneren van de sociale wijkteams, de
uitvoering van de Jeugdwet (jeugdhulpverlening en jeugdzorg) en de uitvoering van de
Participatiewet (in de regio door Stroomopwaarts, SOW).
Inwoners kunnen met individuele vragen terecht bij ROGplus, Stroomopwaarts, een
cliëntenraad, OCO (onafhankelijke cliënt ondersteuning) of het wijkteam.
De adviesraad sociaal domein Vlaardingen komt zevenmaal per jaar in vergadering bijeen en
wordt gevormd door elf betrokken inwoners van Vlaardingen, die hun gevarieerde individuele
kennis en ervaringen bijeenbrengen en delen.
Te midden van het lokale krachtenveld (waarin veel instanties opereren met soms
uiteenlopende belangen of invalshoeken) neemt de adviesraad een onafhankelijke positie in.
De leden van de adviesraad:
•

Brengen door het uitnodigen van gastsprekers, door het afleggen van werkbezoeken
aan instellingen die opereren binnen het sociaal domein en door bestudering van
documenten in kaart wat er op hoofdlijnen van beleid in de praktijk goed gaat, wat beter
zou kunnen en wat echt beter moet; dit kan leiden tot gevraagde of ongevraagde
adviezen voor beleid;

•

Volgen actief de politiek bestuurlijke en landelijke en regionale ontwikkelingen op het
sociaal domein (ook via nieuwsbrieven van de koepelvereniging van adviesraden
sociaal domein, van Gemeente Nu en van gemeente Vlaardingen, Vereniging van
Nederlandse Gemeenten VNG, publicaties van de Rekenkamer, van het Sociaal
Cultureel Planbureau en van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid);

•

Bezien (en wegen tijdens vergaderingen gezamenlijk af) of er naar aanleiding van het
voorgaande voldoende aanleiding is tot het stellen van vragen (aan de betrokken
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beleidsambtenaren en/of de wethouder) als daar op lokaal niveau aanleiding toe is of
als informatie hierover (nog) ontbreekt;
•

Voeren jaarlijks een gesprek met de regionale adviesraad c.q. cliëntenraad van
Stroomopwaarts in het kader van de participatiewet; dit doen we na verschijning en
vaststelling van de Jaarstukken; een schriftelijk verslag van dat gesprek wordt
verstuurd naar de wethouder(s), die op hun beurt dat verslag doorgeleiden naar de
gemeenteraad;

maar
•

Gaan niet op de stoel zitten van de cliëntenraden (maar de standpunten worden wel
waargenomen en meegewogen);

•

Nemen de toezichthoudende en controlerende rol van de gemeenteraad niet over;

•

Gaan niet als belangenbehartiger van individuen of instellingen op de barricades staan.

De leden van de adviesraad hebben ook een open oor en oog voor de regionale en landelijke
ontwikkelingen in het Sociaal Domein.
De adviesraad is aangesloten bij de landelijke koepel en bij de Maatschappelijke Kring
Vlaardingen (MKV).
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Samenstelling van de adviesraad in 2021
Voorzitter:

Dhr. Jan van der Pol

Secretaris:

Mw. Donna Brekelmans

Contactambtenaar:

Dhr. Jaap van Elsacker

Leden van de Adviesraad per januari 2021
Mw. Mary Bakker
Mw. Anneke Clement
Dhr. Jan Hoefnagel
Dhr. Rob van der Knaap
Mw. Hannie Madern
Dhr. Alison Martis
Mw. Ariea Putter
Mw. Anneke Schoenmakers
Dhr. Hans Smit
Mw. Ellen de Vries
In 2021 telde de Adviesraad Sociaal Domein Vlaardingen elf leden. De adviesraad verdeelt
intern de aandachtsvelden binnen het Sociaal Domein in werkgroepen.
Er wordt gewerkt met een rooster van aftreden. In juni 2021 werd wegens verhuizing naar een
andere gemeente afscheid genomen van Alison Martis.
Adviezen van de raad aan het college van burgemeester en wethouders komen tot stand na
het horen van relevante actoren en bestudering van beleidsdocumenten. Adviezen worden in
consensus vastgesteld. Adviezen worden ter kennisname gebracht aan de leden van de
gemeenteraad.
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3. Activiteiten in 2021
3.1 Interne activiteiten
De adviesraad heeft zich gebogen over de volgende onderwerpen:
•

Een tweetal gevraagde adviezen (zie inleiding en op onze website)

•

De ontwikkelingen bij Stroomopwaarts

•

De ontwikkelingen bij ROGplus

•

De opvang van dak- en thuislozen

•

Knelpunten in de jeugdhulpverlening

•

Diverse landelijke rapporten van het Sociaal Cultureel Planbureau
•

Het reilen en zeilen bij de wijkteams

3.2 Overleg met Regionaal Orgaan Gehandicaptenvoorzieningen (ROGplus)
De Focusgroep vergaderingen van ROGplus werden in 2021 telkens bezocht door twee leden
van de adviesraad. In deze bijeenkomsten werd de adviesraad bijgepraat over de
ontwikkelingen binnen de uitvoeringsorganisatie.

3.3 Regionaal overleg voorzitters adviesraden Maassluis en Schiedam
Er heeft driemaal informeel overleg plaatsgevonden; het doel van het overleg is om te leren
van elkaar en waar mogelijk of wenselijk informatie te delen over totstandkoming van adviezen.

3.4 Landelijke Koepel Adviesraden Sociaal Domein
De activiteiten van de Koepel zijn gericht op het ondersteunen van de leden bij het uitoefenen
van hun lokale functie. Ook worden er online bijeenkomsten en deskundigheidsbevorderende
trainingen over deelonderwerpen georganiseerd.
De Koepelbijeenkomsten worden veelal bijgewoond door een lid van de adviesraad, die
hiervan verslag doet in de vergaderingen van de adviesraad.

3.5 Werkbezoeken en lezingen
Er zijn als gevolg van de corona-crisis minder werkbezoeken gerealiseerd en bijeenkomsten
gevolgd. Op 5 november 2021 werd de 9e editie van de Hannie van Leeuwenlezing
(georganiseerd door De Koepel) bijgewoond. De lezing werd verzorgd door Nationale
ombudsman Reinier van Zutphen met als thema: hoe zorg je ervoor dat inwoners tot hun
recht komen? Dat ze gehoord worden? En wat is hierbij de rol die lokale advies- en
cliëntenraden kunnen spelen?
Er werd een werkbezoek gebracht aan De Elementen en een bijeenkomst van de
Maatschappelijke Kring Vlaardingen bijgewoond.
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Door enkele leden werden online terugkoppelbijeenkomsten bijgewoond over het MVS
Jeugdmodel.

3.6 Gastsprekers en/of presentaties tijdens vergaderingen
•
•
•
•
•
•

•

•

Online presentatie Zorg Samen MVS door ROGplus aan de adviesraden, januari
2021
Online presentatie Veranderopgave Inburgering, voortgang en resultaten, februari
2021
Online presentatie Ontwikkeling en Actieplan MVS Jeugdmodel, februari 2021
Online voortgangsgesprek bij de adviesraadvergadering met wethouder Jacky Silos,
mei 2021, diverse onderwerpen rond Jeugd en Herstelplan Sociaal Domein.
Voortgangsgesprek met Bart de Leede bij de adviesraadvergadering over de
uitvoering van de Participatiewet, live in de Burgerzaal, juni 2021
Kennismaking met de nieuwe directeur van Stroomopwaarts, Nicole van der Wekken
bij de adviesraadvergadering met als onderwerp de ontwikkeling van de Strategische
Visie Werk en Inkomen, live in de Burgerzaal, juni 2021
Presentatie door de wijkteammanager van Minters over de ontwikkelingen van de
wijkteams, de werkwijze m.b.t. jeugdhulppreventie binnen de wijkteams en de inzet
van vrijwilligers binnen de wijkteams. Live in de vergadering van de adviesraad,
september 2021
Presentatie door de beleidsambtenaar Jeugd, over de voortgang van de ontwikkeling
van het MVS Jeugdmodel. Live in de vergadering van de adviesraad, oktober 2021
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4. Vooruitblik op het kalenderjaar 2022
4.1 Landelijke knelpunten
De adviesraad maakt zich in toenemende mate zorgen over de financiële en personele
tekorten in het sociaal domein en de wachtlijsten binnen de jeugdzorg; de decentralisatie van
rijkstaken naar de gemeenten ging gepaard met fikse bezuinigingen terwijl de complexiteit en
omvang van problematieken in het sociaal domein zijn toegenomen.
Het bereiken van doelstellingen in het sociaal domein staat onder druk en de adviesraad hoopt
dat de gemeente Vlaardingen lokaal en in regionaal verband oplossingen kan bedenken voor
de vele knelpunten, die ook door de VNG naar voren zijn gebracht.

4.2 Het intern functioneren van de adviesraad
Het streven in 2022 is om de deskundigheidsbevordering, gericht op de Wet Maatschappelijke
Ondersteuning, Jeugdwet en de Participatiewet, voort te zetten.
Hopelijk kunnen twee vacatures in januari 2022 worden ingevuld.
Er zullen opnieuw een aantal werkbezoeken per aandachtsgebied plaatsvinden, o.a. aan:
•
•

De Elementen
het Werkleerbedrijf van Stroomopwaarts.

4.3 De adviesraad is voornemens om in 2022 aandacht te besteden aan:
•
•
•
•
•

•

de implementatie van de nieuwe Wet Inburgering
het reilen en zeilen van de wijkteams in Vlaardingen
het werk van het Centrum voor Jeugd en Gezin
mantelzorg
ontwikkelingen in de psychiatrie in relatie tot het sociaal domein; hoe moeten we
psychiatrische problematiek plaatsen binnen de drie wetten met aandacht voor de
directe omgeving van cliënten; hoe wordt vorm en inhoud gegeven aan deze
dienstverlening
volgend: ontwikkelingen binnen ROGplus, Jeugdhulp en Stroomopwaarts

In 2022 zal er vergaderd worden op de volgende data:
( van 17.30 – 19.30 uur, locatie Stadhuis, onder voorbehoud ontwikkelingen rond Covid-19)
• 01 februari
• 15 maart
• 10 mei
• 28 juni
• 13 september
• 25 oktober
• 06 december

