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Inleiding 

Sinds de omvorming van de WMO-raad tot Adviesraad Sociaal Domein Druten is dit het 

tweede jaarverslag. Ook het afgelopen jaar is er weer veel werk verzet. Naast dat er veel 

gevraagde en ongevraagde adviezen zijn gegeven aan de gemeente, zijn er ook allerlei 

nieuwe initiatieven ontwikkeld betreffende inhoud en vorm geven aan de transitie in het sociaal 

domein. 

Daarover later meer. In elk geval is de Adviesraad van mening dat er ook dit jaar weer hard 

gewerkt is, aan het zich verder inwerken in de materie om adequaat advies te geven..  

De Adviesraad ziet terug op een goede samenwerking  met de verschillende gemeentelijke 

instanties, de Stichting MeerVoormekaar en met regionale partners. 

 

Perspectief, “Een doorkijk naar 2019”   

De veranderingen in het Sociaal Domein1 zijn groot en veelomvattend. De vergrijzing vraagt 

meer zorg en ondersteuning. Er is een grote behoefte aan welzijnsvoorzieningen, 

ondersteuning bij het dagelijks leven en ondersteuning van de mantelzorg. Het Langer 

Zelfstandig Wonen voor met name ouderen en mensen met een ondersteuningsvraag behoeft 

een voortvarende aanpak. Het is nodig de drie domeinen: wonen, zorg, en welzijn in 

samenhang te ontwikkelen. Om het begrip transformatie nu echt van papier naar praktijk te 

laten gaan is het  echt tijd om, van zorgen vóór naar zorgen dat, te komen. Inspirator, 

                                                           
1 SOCIAAL DOMEIN GEMEENTEN 
Met ingang van 1 januari 2015 wordt de bestaande verantwoordelijkheid van gemeenten binnen het sociale domein uitgebreid 
met drie wettelijke verantwoordelijkheden die door het Rijk en de provincies worden overgedragen aan gemeenten: 
  
1. De verantwoordelijkheid op het gebied van begeleiding, inclusief kortdurend verblijf en vervoer, vanuit de AWBZ(Algemene 
Wet Bijzondere Ziektekosten) wordt overgedragen naar de Wmo  
  
2. Met de Jeugdwet wordt de gemeente integraal verantwoordelijk voor het beleid inzake preventie, jeugdhulp, de gesloten 
jeugdzorg (jeugdzorgplus), de geestelijke gezondheidzorg voor jeugdigen (Jeugd-GGZ), de zorg voor jeugdigen met een 
verstandelijke beperking (Jeugd-Lvb), de begeleiding van jeugdigen, vervoer bij begeleiding van jeugdigen, kortdurend verblijf 
ten behoeve van jeugdigen, GGZ in het kader van het jeugdstrafrecht (forensische zorg) en de uitvoering van 
kinderbeschermingsmaatregelen en van jeugdreclassering. 
  
3. Met de Participatiewet wordt de gemeente verantwoordelijk voor het hele werk-deel. Het betreft een bundeling van de Wet 
werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening en de Wet werk en ondersteuning jonggehandicapten tot één regeling voor de 
‘onderkant van de arbeidsmarkt’ die is gericht op het bevorderen van deelname aan de arbeidsmarkt voor mensen met 
arbeidsvermogen . 
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initiatiefnemer en kartrekker is de gemeente om  de burger te ondersteunen en te faciliteren 

opdat deze zijn  positie zijn eigen leven, zijn eigen (bestendige) oplossingen en zijn eigen 

verantwoordelijkheid kan innemen.   

Bij de jeugdzorg is landelijk gezien sprake van forse overschrijdingen van de begroting. De 

gemeenten willen deze problemen het hoofd bieden door in te zetten op  preventie. In het 

domein jeugd wordt nog vaak teveel gedacht in termen van overlast en beheersing. Een 

negatieve en perspectiefloze combinatie, die veelal leidt tot tegenover elkaar staan in plaats 

van samen oplopen.  De uitdaging is met elkaar in gesprek te komen vanuit het perspectief en 

met de middelen en taal van de jeugd. Ook bij de jeugd is het van groot belang dat zij samen 

op kunnen trekken met mensen die zij vertrouwen en de taal spreken van nu. Nodig is denken 

in netwerken en deze versterken.     

Denken in termen als: de onderkant van de arbeidsmarkt, niet bemiddelbaar, restcapaciteit, 

bijstand i.p.v. loon, etc.  laat niet direct de zon schijnen. Ook hier betreft het burgers die door 

omstandigheden gebruik maken van met elkaar afgesproken voorzieningen en ondersteuning. 

Zaak is mensen, die met deze situaties te maken hebben, te betrekken bij hun eigen rol en te 

ondersteunen in het ontwikkelen van hun talenten en capaciteiten. De negatieve zienswijze 

leidt al snel tot een vervormde blik op de mensen en het vooral als financieel risico aan te 

vliegen. Ook hier moet primair sprake zijn van “van waarde zijn” en het toevoegen van waarde. 

Daarnaast zien wij een ontwikkeling waarbij de inwoners vragen meer betrokken te worden bij 

het zelf opzetten van netwerken en het nemen van lokale beslissingen in de gemeente en of 

wijk. Dit komt mede doordat er steeds meer van de inwoners wordt verwacht m.b.t. het 

overnemen van zorgtaken. Dit moet dan wel gefaciliteerd worden door de gemeente. Niet 

alleen in ondersteuning maar ook door het verschaffen van middelen en budget. Vertrouwen 

in het “doenvermogen” 2 en het gezonde verstand van de burger is voorwaarde nummer één.  

Dan is er tot slot nog het VN-verdrag handicap3 inzake de rechten van personen met een 

beperking. Een verdrag wat al in 2006 gesloten is maar pas sinds 14 juli 2016 ook in Nederland 

geldt. Het verdrag vormt de basis voor de invulling van alle drie de delen van het Sociaal 

Domein. 

Alle hierboven genoemde ontwikkelingen vragen er om dat de gemeente beschikt over: een 

visie op inrichting van de gemeenschap, de rollen die daarin door iedereen  gespeeld moeten 

worden en een enorme dosis lef en energie . Dat eerst en dan de uitwerking met behulp van 

een: Preventieagenda, een Visie op Burgerparticipatie en een Visie op de Inclusieve 

samenleving. De Adviesraad Sociaal Domein Druten kijkt er naar uit het komend jaar/ jaren 

hier met haar achterban, MeerVoormekaar en de gemeente  mede vorm aan te geven. 

                                                           
2 Weten is nog geen doen. Een realistisch perspectief op redzaamheid Naast denkvermogen is 'doenvermogen' minstens 

zo belangrijk om aan de hoge eisen van de participatiesamenleving te kunnen voldoen. De overheid verwacht van burgers 

steeds vaker dat ze zelfredzaam zijn op het gebied van gezondheid, persoonlijke financiën en de arbeidsmarkt. De WRR vraagt 

met dit rapport aandacht voor het belang van niet-cognitieve vermogens, zoals een doel stellen, in actie komen, volhouden en 

om kunnen gaan met verleiding en tegenslag. 

3 Als je een beperking hebt, heb je het recht zelfstandig aan de samenleving deel te nemen. Net als ieder ander. Denk aan de 

toegankelijkheid van bijvoorbeeld de openbare ruimte en websites, het recht op onderwijs, ergens kunnen werken en zelfstandig 

wonen. 

 
 



 Adviesraad Sociaal Domein Druten, Jaarverslag 2018  
3 

Inhoudsopgave: 

 

 1. Samenwerking met de gemeente 

 2. Verzelfstandiging van de Adviesraad Sociaal Domein 

 3.  Werkwijze van de Adviesraadraad 

 4. Samenstelling 

 5. Jaaroverzicht per werkgroep 

 6. Lokale samenwerking en Achterban 

 7. Verkiezingen 

 8. Adviezen 

 9. Regionale samenwerking 

10.  Scholing 

11. Website 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 Adviesraad Sociaal Domein Druten, Jaarverslag 2018  
4 

1.Samenwerking met de Gemeente 

De succesvolle structuur voor een goede samenwerking met de gemeente zoals die eind 2016 

is afgesproken heeft ook het afgelopen jaar goed gefunctioneerd. Ondanks de invoering van 

de ambtelijke samenwerking met de gemeente Wijchen, en de aanloopperikelen die dat met 

zich meebracht voor de gemeente, is er steeds sprake geweest van constructief overleg.  

Of het nu ging om het overleg tussen de werkgroepen met de beleidsmedewerkers, het 

periodiek overleg tussen de voltallige adviesraad met alle beleidsmedewerkers of het Sociaal 

Team, dan wel het rechtstreeks contact tussen de wethouder en de voorzitter, elk contact was 

steeds gericht op het verbeteren van de dienstverlening voor de inwoners. De Adviesraad 

ervaart constructieve ondersteuning van het college en de gemeenteraad.  

 

2.Verzelfstandiging van de Adviesraad Sociaal Domein 

Op 13 december 2017 is bij Notaris Bisschops de Stichtingsakte getekend voor het beheer 

gelden van de Adviesraad Sociaal Domein Druten. Hiermee werd het mogelijk het budget in 

een keer over te maken door de gemeente en zelfstandig te laten beheren door de Stichting. 

Verantwoording vindt plaats zoals opgenomen in de Stichtingsakte. Voor de Gemeente en 

Adviesraad heeft dit geleid tot een efficiëntere werkwijze. Vanaf 01 januari 2018 beschikt de 

Adviesraad over deze Stichtingsakte, een Verordening Cliëntenparticipatie Sociaal Domein 

Gemeente Druten en een daarbij horend Huishoudelijke Reglement. 

 

3.Werkwijze van de Adviesraad 

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

netwerkvorming, schrijven van adviezen, contact zoeken met achterban, werkt  de Adviesraad 

met werkgroepen: werkgroep Communicatie, werkgroep WMO, werkgroep Jeugdwet en 

werkgroep Participatiewet. Elke werkgroep onder voorzitterschap van een Dagelijks Bestuur 

(DB)-lid.  

Deze werkvorm is tevens gekozen om de betrokkenheid en eigen regie van de leden te 

bevorderen. Elke werkgroep werkt min of meer autonoom aan haar adviezen en de relatie met 

de achterban.  

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 het college, 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 à 3 dagen schriftelijk te reageren naar de opstellers. Hierna 

kan het advies worden vastgesteld en verzonden. Er zijn bindende afspraken gemaakt met de 

gemeente betreffende reactietermijn. 
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4.Samenstelling van de Adviesraad 

De samenstelling van de Adviesraad Sociaal Domein heeft ook het afgelopen jaar een aantal 
wijzigingen gekend. 
Vertrokken zijn Suzanne Peperkamp en Ineke Cruijsen. Nieuwe leden zijn: Henny Korenromp 
en Marien Gramser. 
Namens  de gemeente was Anita van der Wielen de contactpersoon van de Adviesraad. Zij is 
vertrokken.  Per 01-09-2018 is de nieuwe contact persoon voor de gemeente Jessie Weijers. 
Wij willen hier nogmaals allen die vertrokken zijn bedanken voor hun inzet. 
 

5. Jaaroverzicht per werkgroep: 

Werkgroep Jeugd. 

Binnen de werkgroep hebben wij ons het afgelopen jaar voornamelijk bezig gehouden met 

onderwerpen waar mogelijk een ongevraagd advies kon worden afgegeven. 

Overlast door jongeren en de beleidsmaatregelen die getroffen worden om dit in te perken. 

Hiertoe wordt overleg gevoerd met wijkagenten, beleidsmedewerker en jongerenwerker. Er is 

een nieuwe methodiek uit Wijchen overgekomen genaamd “Jongeren Op Straat”(JOS), die nu 

ook in Druten wordt toegepast. Hierbij wordt geprobeerd de praktijkervaringen sneller te 

vertalen in beleid door kortere overleglijnen.  

De contacten en samenwerking Sociaal Team en zorgcoördinatoren scholen verlopen over 

het algemeen goed. Het is hierbij van groot belang om bij de invulling van contact met elkaar 

te werken op basis van vertrouwen en transparantie. 

De aandacht en aanpak van jongeren met problemen van diverse aard zoals op het Pax Christi 

College wordt onderzocht. Is het mogelijk om informatie bekend bij voorliggend onderwijs hier 

bij te betrekken? Wat kan de invloed zijn van problemen op de jongere, en wel niet opgepakt 

worden hiervan?  Hoe gaat de school  hiermee om. Het betreft  leerlingen uit drie verschillende 

gemeenten, die elk een ander beleid hebben op het gebied van jeugdzorg. Ofschoon de 

problematiek wel bekend is bij de gemeente dient er te worden gekeken naar een mogelijk 

regionale afstemming hoe dit op te pakken. 

Het rapport van het door de gemeente uitgevoerde Cliëntervaringsonderzoek Jeugdzorg wordt 

met ons gedeeld. Daaruit zullen opmerkingen en vragen kunnen komen welke mogelijk tot een 

ongevraagd advies kunnen leiden.  

Werkgroep WMO. 

De werkgroep heeft het afgelopen jaar in totaal vijf adviezen gegeven aan het college. Van 

deze adviezen waren er vier ongevraagd: Advies voedselbank, advies openbaar vervoer, 

advies doelgroepenvervoer en advies Cliëntervaringsonderzoek WMO 2018. De afgegeven 

adviezen hebben steeds geleid tot (deels) overname van zaken, die door ons aangegeven 

zijn. In het oog springend is het advies “voedselbank”. Dit advies en de samenwerking met 

MeerVoormekaar hierbij heeft het opzetten van een voedselbank in  Druten  dichterbij 

gebracht. Het advies betreffende het Cliëntervaringsonderzoek WMO 2018 is begin december 

afgegeven en in behandeling bij het college. Echter is het wel zo dat dit advies samen met het 

gevraagde advies “richtlijn huishoudelijke zorg” en de discussie met de wethouder over de  

invulling van de huishoudelijke zorg,  samen indringende gespreksitems zijn.  Dit niet als een 
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op zichzelf staand iets, maar een wezenlijk onderdeel van het project “Langer zelfstandig thuis 

wonen in Druten” verder LZTWD. 

Twee leden van de werkgroep participeren in het project LZTWD. Een project, wat in het licht 

van de hele decentralisatie,  de sterke vergrijzing, en steeds meer mensen met dementie, 

cruciaal is. Denk ook aan overbelaste mantelzorgers en de overvolle ziekenhuizen (verkeerde) 

bedden met oudere zorgvragers.  Echter het ontbreekt aan doorpakken en snelheid  bij de 

ontwikkeling van dit project. Het volgend  jaar, 2019, zal hier dan ook echt op doorgepakt 

moeten worden door alle betrokken partijen!    

Op de valreep van dit jaar heeft de werkgroep afspraken gemaakt over het proactief benaderen 

van haar achterban. Van belang hierbij is te zoeken naar gemeenschappelijke doelstellingen/ 

belangen van de diverse achterbannen en  de Adviesraad zelf. Zo wordt er gebouwd aan een 

steeds beter gevoede positie van de Adviesraad in het opstellen  van adviezen en het van uit 

burgerperspectief participeren in te maken beleid door de gemeente. 

Werkgroep Participatie. 

Het is voor de werkgroep Participatiewet een rustig jaar geweest. Door het inrichten van de 

werkorganisatie Druten Wijchen en het vertrek van de beleidsmedewerker voor de 

Participatiewet vroeg in het jaar, is er maar één gevraagd advies gekomen van de kant van de 

gemeente. Dit betrof het beleidsplan schuldhulpverlening 2018-2020. Er is een uitgebreid 

advies uitgebracht over dit beleidsplan, dat geleid heeft tot een nader overleg van de 

preventiemedewerker en de beleidsmedewerker met de werkgroep Participatiewet. In dat 

overleg is het “uitvoeringsplan 2019, preventie en vroeg signalering van schulden” in detail 

doorgenomen. Na dit overleg was er voor de werkgroep geen aanleiding om nog een 

aanvullend advies uit te brengen. 

De werkgroep is verder dit jaar veel tijd kwijt geweest aan het voorstel een enquête te versturen 

aan de bijstandsgerechtigden van de Druten. Er is veel overleg geweest met de gemeente.   

Er is in eerste instantie gesproken met de toenmalige beleidsmedewerker, die positief stond 

t.o.v. ons voorstel. Nadat deze begin dit jaar uit dienst is gegaan, was het eerst wachten op 

een opvolger. Die bleek wat anders tegen het idee van een enquête aan te kijken met als 

gevolg dat ons voorstel geen doorgang kon vinden op basis van de nieuwe privacywetgeving. 

De werkgroep heeft daarop zelf wat zaken uitgezocht m.b.t. de nieuwe wetgeving. Na overleg 

met de wethouder en de juridisch beleidsmedewerker kon de enquête uiteindelijk toch 

doorgaan. In overleg met de derde beleidsmedewerker is toen besloten de enquête over de 

vakantieperiode heen te tillen en is deze uiteindelijk eind oktober verstuurd. Inmiddels zijn er 

9 van de 120 verstuurde enquêtes terugontvangen. De werkgroep gaat op korte termijn kijken 

wat er met deze magere opbrengst kan worden gedaan. 

Verder heeft de werkgroep een kennismakingsoverleg gehad met de cliëntenraad 

Participatiewet Wijchen waarbij afspraken gemaakt zijn om elkaar op de hoogte te houden van 

ontwikkelingen. Onderzocht wordt of er bij bepaalde beleidsplannen samen kan worden 

opgetrokken bij het opstellen van een advies. 

In het kader van bijscholing is in Arnhem een introductie Werk en Inkomen gevolgd van de 

Koepel Adviesraden Sociaal Domein 
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Werkgroep Communicatie.  

De werkgroep heeft zich het afgelopen jaar vooral bezig gehouden met het verbeteren van de 

onderlinge communicatie, representatie en de website.  

Na een intensieve voorbereiding  is met ingang van 01 januari 2018 onze nieuwe website 

operationeel  www.Adviesraaddruten.nl . Een website waar alle informatie over het werk van 

de adviesraad is te vinden. In de tweede helft van dit jaar is de website evenals beheer en 

opslag van de gegevens van de leden van de Adviesraad  aangepast aan  de regelgeving 

AVG4. 

De werkgroep heeft gezorgd voor het up-to-date houden van deze site. D.w.z. het bijhouden 

van de contactgegevens, het plaatsen van de adviezen aan de gemeente Druten  en de reactie 

daarop van de gemeente. Ook is onze Facebook-pagina voortdurend voorzien van nieuwe 

artikelen, die betrekking hebben op de zorg.  

Voor de versterking van de onderlinge communicatie is er een WhatsApp- groep gevormd.  

Om het mogelijk te maken, dat alle leden van de Adviesraad zich kunnen voorstellen, beschikt 

iedereen vanaf begin dit jaar over een eigen visitekaartje. 

Ook is de werkgroep nauw betrokken geweest bij de voorbereidingen en organiseren van het 

Verkiezingsdebat in maart jl. en het verzorgen van alle publiciteit daar omheen. 

Verder verleent de werkgroep ondersteuning  aan de leden in geval van computertechnische 

vraagstukken zoals bijv. het instellen van een eigen “adviesraadaccount” en een eigen 

adviesraad emailadres. 

 

6. Lokale samenwerking en achterban 

Een groot draagvlak en voeding vanuit de praktijk van de Drutense burger  voor adviezen was 
ook in 2018 een punt van aandacht. Ondanks de in het verleden gelegde contacten met de 
KBO’s en de Stichting MeerVoormekaar, cliëntenorganisaties en organisaties in de 
gezondheidszorg, blijven wij van mening dat intensiever contact met deze stakeholders van 
groot belang is. Het is in dit kader goed om te weten dat dit jaar voor de eerste keer twee leden 
van de Adviesraad participeerden in het grootschalige eerstelijnsoverleg5 “De kwetsbare 
oudere”. Vanaf nu zijn wij daarvan vaste deelnemers.   Wij verwachten door meer aandacht te 
vestigen op het belang van een inclusieve samenleving, met meer burgerparticipatie de 
naamsbekendheid van de Adviesraad te vergroten. Immers deze onderwerpen gaan ons 
allemaal aan.  
Ook dit jaar is er ervaringskennis opgehaald en gedeeld met de gemeente. De afgelopen 
maanden is er door de werkgroep participatie een enquête gehouden onder inwoners die een 
beroep doen op de participatie wet.  
 
Per 01 augustus heeft Wilma Aarntzen, directeur van Stichting MeerVoormekaar afscheid 
genomen. We hebben prettig met haar samengewerkt. Op 6 december jl. heeft het dagelijks  

                                                           
4 Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat in de 
hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt niet meer.  
5 een begrip dat gebruikt wordt in diverse sectoren van de maatschappij om aan te geven dat het betreffende instituut, de 

medewerkers in direct contact staan met hulpvragenden. 

 

http://www.adviesraaddruten.nl/
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bestuur van de Adviesraad kennis gemaakt met haar opvolgster, mevrouw Annette Nijhuis. In 
een prettige en constructieve sfeer is de route vanaf 2019 besproken. Doel is versterking van 
de positie en eigen redzaamheid van de burger. 
 
 
 
7. Verkiezingen 
 
In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van dit jaar heeft de adviesraad op 12 
maart voor de eerste keer een verkiezingsdebat georganiseerd. Het was verheugend te zien, 
dat alle partijen bereid waren hier aan mee te werken. Onder leiding van de heer Willem Brand 
gingen de partijen onderling in debat over een aantal stellingen. Gezien de grote publieke 
belangstelling  mogen we vaststellen dat dit debat zeer geslaagd was. Ter voorbereiding op 
het te sluiten coalitieakkoord heeft de raad de politieke partijen voorzien van een 10-tal 
bouwstenen om te komen tot een inclusief coalitieakkoord. Helaas heeft de Adviesraad 
moeten constateren dat daar in het collegeprogramma weinig van is terug te vinden.  
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8. Adviezen. 

Het afgelopen jaar 2018 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).6 

• Ongevraagd  advies betreffende het Cliëntervaringsonderzoek WMO 2018 

• Ongevraagd  advies ‘Preventieagenda’ 

• Ongevraagd  advies ‘Inclusieagenda’ 

• Ongevraagd  advies ‘Visie op burgerparticipatie’ 

• Ongevraagd  advies ‘Preventiebeleid leerlingen Pax Christi College’ 

• Gevraagd     advies ‘Richtlijn indicatiestelling Huishoudelijke Hulp’ 

• Gevraagd  advies ‘Beleidsplan schuldhulpverlening 2018-2020’ 

• Ongevraagd  advies ‘inzake voedselbank’ 

• Ongevraagd  advies  over ‘Continuïteit en Draagkracht Beleidsmedewerkers’ 

• Ongevraagd  advies inzake openbaar vervoer 

• Ongevraagd  advies ‘Inzake Doelgroepenvervoer’ 

• Gevraagd      advies ‘Meerwaarde RPE’ 

• Aanvullend  advies ‘Meerwaarde RPE’ 

• Ongevraagd advies ‘Overlast door jongeren ‘ 

 

                                                           
6 Ter illustratie van enkele van de afgegeven adviezen en opvolging is, in een kader, het advies en/ of opvolging  gedeeltelijk  
weergegeven.     

“Het onderzoek valt uiteen in de hoofstukken:  Regelen van ondersteuning en Kwaliteit van ondersteuning. Het is goed om te lezen 
dat de cliënten het regelen van ondersteuning beoordelen met een 7,6 als gemiddeld rapportcijfer. Daar waar cliënten niet tevreden 
zijn betreft het: 

• Het zich niet gehoord voelen als het gaat om de problematiek of de gewenste oplossing.  

• Daarnaast wordt een te lange wachttijd genoemd.  
De Adviesraad adviseert u om aan bovenstaande zaken aandacht te geven in de deskundigheidsbevordering van betrokken 
medewerkers (o.a. helder te krijgen wat cliënten nodig hebben om zich gehoord te voelen) en met een oplossing te komen/ 
transparantie te betrachten in de wachtlijst problematiek. ………………………………………………………” 

 

“De gemeente Druten wordt nu geconfronteerd met de situatie dat er op Pax Christi College niet alleen leerlingen zitten uit Druten, 

maar ook uit West Maas en Waal en Beuningen.  Deze situatie leidt tot een spagaat met betrekking tot verantwoordelijkheden en 

uitvoering  van preventief jeugdbeleid. De gemeente Druten kan alleen voor haar eigen inwoners verantwoordelijkheid nemen en  

kan dus geen preventiebeleid formuleren voor Pax Christi college zonder medewerking van Beuningen en West Maas en Waal. Wil 

men de jeugdproblematiek, zoals spijbelen, drop-outs, drugoverlast, psychische jeugdproblematiek voor zijn, dan zouden deze 

gemeenten op dit terrein met elkaar en met het Pax Christi College moeten samenwerken……………………………….” 

 

(Gelderlander 12-12-2018) Druten krijgt zijn eigen voedselbank 

“Die locaties liggen juist voor arme mensen, die vaak geen eigen vervoer hebben, te ver weg’’, zegt de Drutense Letty Broere, die 
samen met plaatsgenoot Petra Schoenmakers de kar trekt. Broere meldde zich als coördinator, nadat de Drutense Adviesraad 
Sociaal Domein de gemeente meedeelde dat een voedselbank een goed idee zou zijn. Broere: ,,Maar gemeenten starten geen 
voedselbanken. Dat zijn altijd burgerinitiatieven. Maar Druten wil ons op allerlei manieren steunen…………………………….”. 

 

(Maas & Waler 28-10-2018) College Druten: Openbaar vervoer in kernen moet beter 

“ Raad wil meer opstapmogelijkheden De Adviesraad Sociaal Domein Druten heeft het college geadviseerd om toch contact 

op te nemen met de betrokken vervoersmaatschappij. Er moeten volgens de raad meer opstapmogelijkheden komen voor de 

inwoners van Puiflijk, Horssen, Afferden en Deest. ………..” 

 

http://www.adviesraaddruten.nl/
https://drive.google.com/file/d/0B5uT3yDOeSwbd0FacjRFQnM2ZWcyWlNIUTMwN3BacF82a0RZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5uT3yDOeSwbaHRRR0pld2t3QTJNbnpIT2dPeU1NNnJhbU93/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5uT3yDOeSwbRDRYN3luUXlyMGtzdkNINDVGalFqWU45RmJn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5uT3yDOeSwbREMzZW42cldSTjdRTlpJdy1Sc2NEQ3RNWFJv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5uT3yDOeSwbT25SMDZVS28tOU0waUktdklOdWQtTC03M1U4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5uT3yDOeSwbUW9hWm4tbGFNQ2VyU0xLVm1HSVo0NW5EMG9z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5uT3yDOeSwba0t6TmdwYjFEU3pOTHFHX0xSX1ozUU9oY3Q4/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/0B5uT3yDOeSwba0t6TmdwYjFEU3pOTHFHX0xSX1ozUU9oY3Q4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5uT3yDOeSwbU1VHQ1hnX2h0TlhtdTFKVnFQZGdYUXJmdWdn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5uT3yDOeSwbeGE5eUZCWTI5MXNRNWdpU3Q5QUlDcDc1SWFz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5uT3yDOeSwbWjVxYmtXWUpVY1VNZnhHS2YwUHVSTkxUR2pz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5uT3yDOeSwbWUtkZ3BDbmVYaF9hSW12X1BnclNVSVR6NGxn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5uT3yDOeSwbLWd4aGNheVZNcHJ6cGZwX3ZZUzFCN3ZiVktB/view?usp=sharing
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9. Regionale Samenwerking 

Dit jaar is er een einde gekomen aan het lidmaatschap van de stuurgroep van het Regionaal 

Platform Ervaringskennis, verder te noemen RPE. Aanleiding was de stopzetting van de 

regionale subsidie aan het RPE. Wethouders van de zeven samenwerkende gemeenten 

waren van mening dat ervaringskennis beter lokaal kon worden verzameld. De Adviesraad  

deelde deze opvatting in een gevraagd advies aan het college.  

Aangezien een groot aantal zorgtaken van de gemeente bovenregionaal worden 

georganiseerd heeft de Adviesraad het regionaal overleg met de andere 

adviesraden/cliëntenraden geïntensiveerd.  Het gaat om de adviesraden van Wijchen, 

Beuningen, Berg en Dal en Druten. 

Inmiddels zijn een tweetal bijeenkomsten geweest. Een op 9 april en een op 8 oktober van dit 

jaar. Hoewel niet alle raden in de regio dezelfde overlegstructuur hebben, zijn wij het 

gezamenlijk eens dat het toch belangrijk is om te komen tot een gezamenlijk advies aan de 7 

samenwerkende gemeenten op het gebied van Werk en Inkomen, Participatie, Jeugd/GGZ en 

Doelgroepenvervoer. 

Het is goed te zien dat het aantal deelnemers aan dit regionaal overleg dit jaar is toegenomen. 

De adviesraad van Mook & Middelaar en de Bewoners Advies Raad (BAR) van Heumen 

hebben de vraag om zich vanaf 01-01-2019 aan te sluiten bij dit overleg positief beantwoord. 

Of Nijmegen zich gaat aansluiten wordt door hen onderzocht. 

Mede door de ambtelijke samenwerking tussen de gemeenten Wijchen en Druten is,  in de 

loop van dit jaar, het contact  met de verschillende cliëntenraden van Wijchen verbeterd. Deze 

contacten, die nu nog incidenteel zijn, zullen het komend jaar worden geïntensiveerd . 

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

Sociaal Domein. Bij deze landelijke Koepel is een van de leden van de Adviesraad vanaf 01-

12 -2018 aangesteld als regionaal contactpersoon voor de provincie Gelderland. 

 

10. Scholing 

De leden van de adviesraad  worden geconfronteerd met complexe vraagstukken en 

ontwikkelingen als: inclusie, preventie en participatie, waarover een advies gegeven moet 

worden. Het is daarom van belang dat de leden bij voortduring kennisnemen van nieuwe 

ontwikkelingen in het sociaal domein. 

Om dat te bereiken maken wij gebruik van verschillende informatiekanalen. Naast de 

Landelijke Koepel van Adviesraden, maken wij ok gebruik van informatie van de VNG, Skipr, 

Gemeente NU, Aandacht voor Iedereen en  Ieder(in). Ook worden themabijeenkomsten/ 

conferenties bezocht o.a. van MEE. 

Op 24 oktober jl. heeft de adviesraad een scholingsdag gehouden. Op deze dag heeft de 

Adviesraad  gesproken over de stand van zaken m.b.t.: 

• Burgerparticipatie,  

• Waar staan wij als adviesraad?; hoe willen wij bekend staan; namens wie praten wij? 

• Welke verbeterpunten zijn er?  
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• Wat verstaan wij onder een inclusieve samenleving en hoe vertalen wij dat naar de 

praktijk van WMO, jeugd en participatie? 

• De speerpunten voor 2019:  

o Het versterken van de relatie met de achterban,  

o het bevragen van het college inzake de inclusie-,preventie- en 

participatieagenda  

o Als Adviesraad nog scherper  werken vanuit het organisatieprincipe,  

Plan-Do- Check -Act, vormt hierbij de hoofdmoot. 

 

11. Website 

Op de website zijn  voor iedereen alle adviezen en reacties terug te vinden met betrekking tot 

de Adviesraad. Zie daarvoor: www.Adviesraaddruten.nl  . Daar wij open staan voor reacties, 

en meer nog deze nodig hebben om namens de inwoners van de gemeente Druten ons werk 

te kunnen doen, willen wij de website de komende maanden zo aanpassen dat inwoners daar 

hun ervaringen m.b.t. het wonen, zorg en dienstverlening, met ons kunnen delen. 

 

 

13 december 2018, 

Adviesraad Sociaal Domein Druten. 

De voorzitter:  Jan Hendrikse 

 

 

 

 

      

De secretaris:   Bert van der Meer  

 

 

http://www.adviesraaddruten.nl/

