
 Adviesraad Sociaal Domein Druten, Jaarverslag 2017  

1 

 

 

WMO-raad Druten (Adviesraad Sociaal Domein Druten), Jaarverslag 

2017 

 

Inleiding 

Sinds 1 januari 2015 is de gemeente Druten niet alleen verantwoordelijk voor de uitvoering 

van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, maar ook voor de uitvoering van de Jeugdwet 

en Participatiewet. Deze uitbreiding van taken heeft ook gevolgen gehad voor de toenmalige 

WMO-raad. De transitie en de daarop volgende transformatie in de zorg maakten een bredere 

cliëntenparticipatie noodzakelijk. In goed overleg met de Gemeente Druten is er nu een brede 

Adviesraad Sociaal Domein tot stand gekomen. 

Voor de werkwijze van de Adviesraad heeft e.e.a. grote gevolgen gehad. Het is daarom goed 

om, naast verslaglegging van de werkzaamheden, deze omslag vast te leggen in een 

Jaarverslag 
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Medio 2016 bestond er een kleine WMO-raad van ongeveer 10 personen. De samenwerking 

met de gemeente bestond hieruit dat de wethouder de WMO-raad tijdens de plenaire 

vergaderingen bijpraatte over de laatste ontwikkelingen op het gebied van de WMO. Ook 

tijdens de bijeenkomsten van het Dagelijks Bestuur (DB) was er een contactmoment met de 

wethouder en de ambtelijke contactpersoon. De communicatie was fragmentarisch en verliep 

niet altijd vlekkeloos. Contacten met beleidsmedewerkers en Sociaal Team waren er niet. 

In de zomer van 2016 heeft de raad zich na intern beraad op het standpunt gesteld een 

kwalitatieve en volwaardige gesprekspartner te willen zijn. Proactief en gevoed door de burger 

die te maken geeft met het sociaal domein en de kennis van de leden van de raad zelf. 

Het gevolg daarvan was een geleidelijke vernieuwing met nieuwe leden, een nieuw DB en een 

nieuwe werkwijze. Hieruit ontstond ook de noodzaak en behoefte om het contact met de 

gemeente anders vorm te geven. Geïnformeerd zijn en worden, Continuïteit in communicatie 

+ samenwerking en volwaardig partnerschap (ieder vanuit zijn eigen rol en positie) zijn de 

pijlers onder deze vormgeving. Daarbij hoort ook meedenken over- en mee ontwikkelen van 

nieuw beleid met behoud van de onafhankelijke positie.  

Eind 2016 is daarover overleg op gang gekomen dat geleid heeft tot goede afspraken. 

Er vindt tweemaal per jaar overleg plaats tussen enerzijds Wethouder en beleidsmedewerkers 

Zorg en de voltallige WMO- (Advies)raad. Ook is er afgesproken dat er tweemaal per jaar 

overleg is tussen het Sociaal Team en de voltallige WMO- (Advies) raad. En verder dat leden 

van de WMO-raad, als werkgroep en Beleidsmedewerkers van de Gemeente structureel 

overleg hebben en elkaar rechtstreeks kunnen benaderen met vragen over en weer. 

2.Omvorming van WMO-raad naar Adviesraad Sociaal Domein 

Op verzoek van de Gemeente, is de WMO-raad eind 2016 akkoord gegaan met de uitbreiding 

van haar taken. Naast adviezen over de uitvoering van de WMO worden voortaan ook 

adviezen gegeven over de uitvoering van de Jeugdwet en de Participatiewet. 

Deze verandering leidt ertoe dat de WMO-raad vanaf begin 2017 wordt omgevormd tot een 

Adviesraad Sociaal Domein. Het aantal leden wordt uitgebreid tot het maximale aantal van 15. 

In overleg met de Wethouder is besloten om deze verandering per 1 januari 2018 wettelijk vast 

te leggen in een nieuwe verordening Cliëntenparticipatie Sociaal domein Druten. 

3.Werkwijze van de Adviesraad 

Gezien het vele werk; inlezen in de nieuwe problematiek, deskundigheidsbevordering, 

netwerkvorming, schrijven van adviezen, contact zoeken met achterban, wordt besloten de 

Adviesraad op te delen in werkgroepen: werkgroep Communicatie, werkgroep WMO, 

werkgroep Jeugdwet en werkgroep Participatiewet. Elke werkgroep onder voorzitterschap van 

een DB-lid. Elke werkgroep werkt min of meer autonoom aan haar adviezen. De Adviesraad 

maakt onderscheid in gevraagd- en ongevraagd advies. De routing van de adviezen is als 

volgt: Het advies wordt uitgewerkt door betreffende werkgroep. Zij kunnen bij het opstellen van 

het advies desgewenst een beroep doen op een aantal externe deskundigen. Het concept 

wordt besproken en vastgesteld door de plenaire vergadering. De secretaris zorgt voor 

verzending van het advies naar de betreffende beleidsmedewerkers en naar alle voorzitters 

van de fracties. Bij urgentie en niet kunnen passeren van de plenaire vergadering van de 

adviesraad wordt het advies ter beoordeling aan alle leden separaat gestuurd met de vraag 

om binnen 2 a 3 dagen schriftelijk te reageren naar de opstellers. Hierna kan het advies worden 

vastgesteld en verzonden.  

 



 Adviesraad Sociaal Domein Druten, Jaarverslag 2017  

3 

Deze werkwijze blijkt in de loop van 2017 zeer efficiënt te zijn. Zie punt 6 adviezen).  

In het voorjaar 2017 is er een studiedag gehouden in wijkcentrum de Doorkijk waarbij de leden 

zijn geïnformeerd over de historische context van zorg en welzijn in Nederland. Hoe heeft de 

participatie gedachte zich maatschappelijk en politiek ontwikkeld tot de situatie van nu. Als wel 

de laatste en komende ontwikkelingen op het gebied van transitie en transformatie van zorg, 

welzijn en een inclusieve samenleving. 

4.Samenstelling van de raad 

Met de overgang van WMO-raad   naar Adviesraad Sociaal Domein werd het nodig ons te 
verdiepen in twee compleet nieuwe werkvelden. Werkvelden die vroegen om specifieke 
kennis. Kennis die wij ook nodig hebben in onze contacten met beleidsmedewerkers, het 
sociaal team en met vele organisaties: regionaal en landelijk.  
 
Bij de werving van nieuwe leden wordt voortaan rekening gehouden met een eventuele 
onderbezetting in een van de werkgroepen. Sinds 2016 wordt er bij sollicitatiegesprekken meer 
gelet op iemands werkervaring. En sinds dit voorjaar werken we zelfs met profielschetsen. 
Tijdens het sollicitatiegesprek wordt gesproken over: achtergrond, werkervaring, motivatie, en 
mogelijke verstrengeling van belangen en de andere zaken uit de profielschets. Daarnaast 
streven wij ernaar dat alle kerkdorpen zijn vertegenwoordigd zijn. Het afgelopen jaar is de raad 
met 15 leden, op volledige sterkte gekomen en zijn de werkgroepen goed bezet. 
Twee personen die aan de basis hebben gestaan van de WMO-raad hebben ons dit jaar 
verlaten. Dat was begin 2017 de heer Oscar Wasmann uit Druten wegens ziekte en eind 2017 
mevrouw Annie Nijenhuis de Kleijn uit Horssen. We zijn hen erkentelijk voor hun jarenlange 
inzet voor deze Adviesraad.  
 
5.Lokale samenwerking en achterban 
 
Omdat de raad zich terdege bewust is van het feit dat er voldoende draagvlak moet zijn voor 
haar adviezen heeft de raad in 2017 contact gezocht met de KBO’s en de Stichting Meer voor 
Mekaar. Het afgelopen jaar zijn er door de Adviesraad een tweetal voorlichtingsbijeenkomsten 
gegeven. Een in Horssen en een in Druten. Jaarlijks is er overleg met de voorzitster van de 
Stichting Meer voor Mekaar. Daarnaast zijn enkele leden van de raad lid van de werkgroepen 
van SMVM in het kader van ‘’Langer Zelfstandig Wonen’’. 
We maken onderscheid m.b.t. achterban tussen georganiseerde burgers/ cliënten/ bezoekers 
etc. (A) en achterban vanuit bedrijfsmatige optiek (B) 
Wij nemen het initiatief om de dialoog aan te gaan met de achterban. Dit minimaal 2 x per jaar. 
Naast algemene presentatie ook ophalen ervaringen etc. 
Om ons als eenduidig raad te introduceren, profileren en informatie op te halen gebruiken wij 
1 basis presentatie die door alle werkgroepen te gebruiken is bij hun contracten met de 
achterban en ander betrokkenen. 
 
 Achterban/ betrokkenen: 
 

A. Georganiseerde burgers/ cliënten/ bezoekers etc.  

- Druten en Kerkdorpen KBO 

- Dagbesteding voor ouderen/ volwassenen (De Hof en Doe Deest)  

- Huurdersvereniging 

- Alzheimercafé 
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B. Achterban vanuit bedrijfsmatige optiek  

- Stichting Meer voor mekaar/ ouderenadviseurs (dagbesteding, mantelzorg, wijk en buurt, 

leven en wonen Vrijwillig vervoer, boodschappendienst, streekvervoer 

- Thuiszorg: huishoudelijke zorg/ dag verzorging/ begeleiding (B) + revalidanten en 

uitstroommogelijkheden 

- Bijna thuis huis 

- Het gastenhuis Druten (initiatief in de Tichellande) 

- UWV 
 
-Werkplein/ werkbedrijf 
 
-RIBW Druten 
 
-Marant 
 
-VSO De Kom 
 
-Stichting de Groene Moskee 
 
- KPJ Afferden 
 
-Blokhut Het zwaluwnest Deest 
 
-Stichting Spom 
 
-Pax Christi college 
 
-Jeugd en jongerencentra 
 
-Jeugdzorg Druten  

-Thema (bijeenkomsten) “Langer Zelfstandig Thuis wonen in Druten”  

-Thema (bijeenkomsten) “Veilig financieel ouder worden” 

 
6. Adviezen. 

Het afgelopen jaar 2017 heeft de Adviesraad Druten een groot aantal adviezen geschreven. 

Gevraagd en ongevraagd. Deze adviezen en de reactie daarop van de Gemeente Druten zijn 

terug te lezen op onze website. (www.Adviesraaddruten.nl). 

• Overlast door jongeren ongevraagd advies door adviesraad 
• CEO 2017 ongevraagd advies door adviesraad 
• Ongevraagd advies “Weten is nog geen Doen/ een realistisch perspectief op 

redzaamheid 
• Advies inzake verordening WMO en jeugdhulp  
• Advies beleidsplan schuldhulpverlening 
• Advies Nota participatieprojecten 
• Advies Gunningscriteria en Programma van eisen 
• Advies Herinrichting Hogestraat 
• Advies beleidsregels inkomstenvrijlating 
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• Advies bestuurlijke boete 
• Advies Burgerpanel 
• Advies Herinrichting Hogestraat 
• Advies Beleidsregels bestuurlijke boete bij schenden inlichtingenplicht Participatiewet, 

IOWA, IOAZ 
• Advies m.b.t. startnotitie Minimabeleid 
• Advies m.b.t. doelgroepenvervoer  
• Advies m.b.t. mogelijkheden van NUGGERS bij het werkbedrijf 
• Advies inzake verbeteren bekendheid Sociaal Team en Jongerenwerk 
• Advies betreft Wet taal-eis: wijziging afstemmingsverordening Participatiewet 
• Advies betreft notitie evaluatie minimamotor en advies nieuw beleid 
• Advies betreft rapport ‘Breed uitgemeten’ van de SP Nijmegen 
• Advies van WMO-raad inzake doelgroepenvervoer 
• Organisatieschema Doelgroepenvervoer 
• Toetsingskader opstellen adviezen door Adviesraad Sociaal Domein Druten 
• Antwoord op reactie van gemeente inzake advies Zelftest cliëntondersteuning voor 

gemeenten  

7.Regionale Samenwerking 

Naast het in kaart brengen van de lokale samenwerkingspartners zijn wij ook gestart met het 

zoeken van samenwerking op regionaal niveau. 

Mede in verband met de ambtelijke samenwerking tussen de gemeenten Wijchen en Druten 

is contact gezocht met de cliëntenraad van Wijchen. Aangezien de burgerparticipatie in het 

sociaal domein in Wijchen verloopt via verschillende adviesraden hebben wij tot nu toe alleen 

contact met de WMO-raad van Wijchen. Wij hopen het komende jaar ook contact te leggen 

met de adviesraden voor de Jeugdwet en Participatiewet. 

In oktober is er een regionale bijeenkomst geweest in Beuningen voor de verschillende 

adviesraden in de regio. Aanwezig waren de raden van: Wijchen, Beuningen, Berg en Dal, 

Heumen, Mook en Middelaar en Druten. 

Ook is de adviesraad Druten lid van de Stuurgroep van het Regionaal Platform 

Ervaringskennis in Nijmegen. Dit platform haalt jaarlijks met haar onderzoeken 

ervaringskennis op. Voor dit jaar is dat een onderzoek naar:  

- Vervoer en mobiliteit 18+;  

- Jeugdproblematiek en  

- de rol van het netwerk bij het opstellen van begeleidingsplannen. 

 
Tot slot moet vermeld worden dat de Adviesraad lid is van de landelijke Koepel Adviesraden 

Sociaal Domein. 

8. Omvorming tot Stichting 

Op 13 december jl. is bij Notaris Bisschops de Stichtingsakte getekend voor het beheer gelden 

van de Adviesraad Sociaal domein Druten. Dit op verzoek van de Gemeente Druten. 

Hiermee is het mogelijk het budget in een keer over te maken en zelfstandig te laten beheren 

door de Adviesraad. Verantwoording vindt plaats zoals opgenomen in de Stichtingsakte. Voor 

de Gemeente en Adviesraad leidt dit tot een efficiëntere werkwijze. Omvorming tot stichting 

was tevens voorwaarde voor het openen van een zakelijke rekening. Met deze laatste stap 

zijn alle stappen gezet voor het optimaal functioneren van de Adviesraad. 
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Naast deze Stichtingsakte is er nu een Verordening Cliëntenparticipatie Gemeente Druten en 

een Huishoudelijke Reglement. 

9. Website 

De overgang van WMO-raad naar Adviesraad Sociaal Domein heeft ons doen besluiten een 

nieuwe website te laten maken. Tevens is ook het logo gewijzigd. We begrijpen dat voor velen 

het enige tijd zal duren voor de term Adviesraad Sociaal Domein goed is ingeburgerd. 

Middels een pr-campagne die begin 2018 van start gaat via de Maas en Waler, hopen wij 

daarmee een bijdrage te leveren.  

Op de website is voor iedereen alles terug te vinden met betrekking tot de Adviesraad. Zie 

daarvoor: www.Adviesraaddruten.nl    

10.  Netwerkvorming/deskundigheidsbevordering 

Aangezien het van groot belang is dat de leden op de hoogte zijn en blijven van alle 

ontwikkelingen op het gebied van het sociale domein werken alle leden aan hun deskundigheid 

en netwerk. Daartoe worden zoveel mogelijk lokale, regionale en soms nationale 

bijeenkomsten bezocht. Bijeenkomsten die worden georganiseerd door maatschappelijke 

organisaties als: De Stichting Meer voor Mekaar, KBO’s, Zorgbelang en het RPE. Maar ook 

bijeenkomsten van de samenwerkende gemeenten over bovengemeentelijke regelingen en 

de landelijke Koepel van Adviesraden. Ook publicaties vanuit het Ministerie van Binnenlandse 

Zaken; VNG; Aandacht voor Iedereen; worden met elkaar gedeeld. 

11.Burgerparticipatie 

Aangezien burgerparticipatie geen vanzelfsprekendheid is zijn er landelijk allerlei 

ontwikkelingen/pilots die moeten leiden tot verdere democratisering. Een grotere 

betrokkenheid van de burger maakt dat de transformatie van de zorg een grotere kans van 

slagen heeft. Daarom zijn ook ontwikkelingen zoals de Democratic Challenge en Code Oranje 

de komende jaren belangrijk om bij te houden. 

 

31 januari 2018, 

Adviesraad Sociaal Domein Druten 

 


