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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 ideeën gekomen voor
verbetering van het leven van onze burgers. Daarbij is goed samengewerkt met de gemeente en
andere instellingen.
Er is veel veranderd op het sociale gebied. Mensen worden ouder en blijven langer thuis wonen.
Daardoor hebben zij vaak hulp en zorg nodig. We moeten niet zozeer meer denken aan “zorgen
voor de mensen”, maar meer aan “zorgen dat de mensen de kans krijgen dingen zelf te doen”. Dus
wel een helpende hand bieden, maar de mensen zelf laten doen wat zij nog kunnen.
De jeugdzorg kost veel geld. Vaak meer dan wat er in de kas zit. We gaan dus proberen of we
eventuele problemen vóór kunnen blijven. Niet zoeken naar dingen die verkeerd gaan, maar
meedenken met de gevoelens en de taal van de jeugd. Dan krijgen de jongeren vertrouwen in de
mensen en wordt er eerder iets bereikt.
Als mensen moeilijk aan een baan kunnen komen, is het belangrijk te zoeken naar wat voor deze
mensen nog wel mogelijk is, in plaats van stil te zitten en somber te denken. Dan kunnen zij
zichzelf ook waardevol maken en voelen.
Ook kunnen we proberen zelf wat meer te doen voor onze leefomgeving; meedenken hoe het
beter kan en mensen bij elkaar brengen die als groep iets kunnen betekenen.
Het afgelopen jaar is het prima gelukt om goed samen te werken met de gemeente. Ook al moest
er veel tijd worden besteed aan de samenwerking met Wijchen, toch hebben wij steeds goed
overleg gehad met de gemeente, het sociaal team en de wethouder.
Vanaf 1 januari 2018 is de Adviesraad een stichting geworden, waardoor wij ons werk nog beter
kunnen doen.
Omdat het belang van onze burgers op verschillende gebieden ligt, werkt de Adviesraad met
werkgroepen: een werkgroep communicatie zorgt voor het contact, onderling en naar de burgers
(via website, internet en Facebook), werkgroep WMO, voor de zorg en het welzijn van de burgers,
werkgroep Jeugdwet die het handelen en belang van de jongeren in de gaten houdt en werkgroep
Participatiewet voor de burgers die zoeken naar werk, inkomen en meedoen in de maatschappij.
Elke werkgroep heeft een voorzitter die ook in het dagelijks bestuur zit. Zo kan iedere werkgroep
zich richten op het eigen gebied en daar meer in betekenen.
De Adviesraad geeft zowel gevraagd als ongevraagd advies aan de gemeente. Heeft de gemeente
plannen die alle burgers aangaan, dan vraagt zij ons om naar die plannen te kijken om te zien of er
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misschien iets aan verbeterd kan worden. De werkgroep die ervaring heeft over dat onderwerp
kijkt naar de plannen en geeft daar advies over. Soms wordt zelfs buiten de eigen mensen aan
iemand gevraagd om ernaar te kijken, als die iemand op dat gebied nog meer ervaring heeft dan
wij. Voordat ons advies naar de gemeente gaat hebben alle leden van de Adviesraad dit gelezen
en gezegd of ze het ermee eens zijn.
Soms horen wij dingen bij de achterban (dat zijn de verenigingen waar wij contact mee houden
omdat die heel dicht bij de burgers staan) dat er iets niet goed gaat of beter kan. Dan doen wij
onderzoek en als wij ook vinden dat het beter kan stellen wij een ongevraagd advies op dat we
naar de gemeente sturen. Zo kunnen we dingen in werking zetten waar de gemeente niets van
weet of niet aan gedacht heeft.
Wat hebben wij afgelopen jaar gedaan en bereikt:
Werkgroep Jeugd.
Gekeken is naar overlast van jongeren. Daarover hebben wij een ongevraagd advies naar de
gemeente gestuurd. Er is overleg gevoerd met de wijkagenten en jongerenwerkers. Er wordt
daarbij ook samengewerkt met de gemeente Wijchen. Alles om zo dicht mogelijk bij de jeugd te
staan en van beide kanten begrip te krijgen.
Werkgroep WMO.
De werkgroep heeft het afgelopen jaar in totaal vijf adviezen gegeven aan het college. Van deze
adviezen waren er vier ongevraagd. Op die adviezen heeft de gemeente positief gereageerd. In
het oog springt het advies “voedselbank”. Dit advies en de samenwerking met MeerVoormekaar
hierbij heeft het opzetten van een voedselbank in Druten dichterbij gebracht.
Twee leden van de werkgroep richten zich op het langer zelfstandig thuis wonen van de burgers.
Dit wordt steeds belangrijker, omdat er steeds meer ouderen zijn die in hun huis (moeten) blijven
wonen. Zij hebben dan vaak hulp nodig en zijn afhankelijk van mantelzorgers (familie of
buurtbewoners) die daardoor ook extra belast worden. Het volgend jaar, 2019, zal hier dan ook
extra aandacht aan moeten worden besteed door alle betrokken partijen!
Werkgroep Participatie.
Het belangrijkste voor deze werkgroep was het afgelopen jaar het advies over een nieuw plan voor
schuldhulpverlening. Er is veel overleg geweest, waarbij het op tijd ontdekken van financiële
problemen de aandacht kreeg. “Voorkomen is beter dan genezen”. De ideeën van de werkgroep
zijn opgenomen in het nieuwe plan.
Ook heeft de werkgroep veel tijd besteed aan een vragenlijst die verstuurd is aan de mensen met
een bijstandsuitkering van de Druten. De bedoeling daarbij was te weten te komen tegen welke
problemen mensen met een uitkering aan kunnen lopen, waarbij de gemeente iets zou kunnen
betekenen. Helaas hebben niet veel mensen de vragenlijst ingevuld. Toch probeert de werkgroep
hiermee enige verbetering voor hen te krijgen.
Werkgroep Communicatie.
Vanaf 1 januari 2018 is onze nieuwe website gereed www.Adviesraaddruten.nl . Een website waar
alle informatie over het werk van de adviesraad te vinden is. De werkgroep heeft gezorgd voor het
bijhouden van de contactgegevens, het plaatsen van de adviezen aan de gemeente Druten en de
reactie daarop van de gemeente. Ook komen op onze Facebook-pagina steeds nieuwe artikelen,
die betrekking hebben op de zorg.
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.
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De Adviesraad blijft zoeken naar organisaties die het belang van de burgers voor ogen hebben.
Naast de KBO’s en Stichting MeerVoormekaar heeft iedere werkgroep extra contacten met
zorginstellingen en verenigingen met een sociaal doel.
Twee leden van de Adviesraad zetten zich in voor het project “De kwetsbare oudere”.
In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van dit jaar heeft de adviesraad op 12 maart
voor de eerste keer een verkiezingsdebat georganiseerd. Gezien de grote publieke belangstelling
mogen we vaststellen dat dit debat zeer geslaagd was.
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).
• 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 ‘

Hoewel de kennis het beste vanuit de eigen omgeving kan worden verzameld, is de Adviesraad
het eens met de gemeente dat we ook om ons heen moeten kijken in de regio. Daarom wordt er
ook contact gehouden en advies gedeeld met een aantal gemeentes in de omgeving, zoals
Wijchen, Beuningen, Berg en Dal en sinds kort ook Heumen en Mook & Middelaar.
Doordat de gemeenten Wijchen en Druten op veel gebieden samen werken, wordt ook het contact
tussen de verschillende adviesraden verbeterd.
Ook 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 1 december 2018
aangesteld als regionaal contactpersoon voor de provincie Gelderland.
Om meer kennis te verkrijgen maakt de Adviesraad gebruik van verschillende informatiebronnen.
Belangrijk is – zoals genoemd – de Landelijke Koepel van Adviesraden, maar ook diverse andere
instanties kunnen onze kennis verbeteren.
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Op 24 oktober jl. heeft de adviesraad een scholing dag gehouden. Op deze dag heeft de
Adviesraad een plan gemaakt hoe we in 2019 ons werk nog beter kunnen doen om het belang van
de burgers te dienen.
13 december 2018,
Adviesraad Sociaal Domein Druten.
De voorzitter: Jan Hendrikse

De secretaris: Bert van der Meer
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