
 

 

 

 

 

 

 

Jaarverslag 2018 
 

Adviesraad Sociaal Domein Wijk bij Duurstede 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Jaarverslag Adviesraad Sociaal Domein Wijk bij Duurstede 2018 
 
Pagina 2 

 

De adviesraad bekijkt het sociaal domein vanuit het 

inwonersperspectief en streeft naar een duurzame ondersteuning 

door de gemeente van de inwoners, zowel nu als in de toekomst.  

 

 

 

Leden van de adviesraad 

Gonny Olthof (voorzitter), Pieter Koevoets (vice-voorzitter), Lizzie Bakema (op eigen verzoek 

afgetreden op 3 juli), Paula Bodok, Rob Caro, Ans van Donselaar, Gerda Jol, Gerie Knetsch, John 

Smeets, Luus Wesseling en Nicky Voorwerk (december 2018). 

Vergaderdata 2018 

De adviesraad heeft in 2018 7 maal vergaderd, op 30 januari, 13 maart, 24 april, 3 juli, 27 augustus, 

23 oktober en 18 december. 

 

Deskundigheidsbevordering 

19 februari 2018: 

Een bijeenkomst onder leiding van Petra van der Horst (directeur Koepel Adviesraden Sociaal 

Domein). Naar aanleiding van deze bijeenkomst hebben we besloten een aantal dossiergroepen 

samen te stellen, waarin 2 à 3 leden van de adviesraad zitting hebben. Deze dossiergroepen 

onderzoeken zelfstandig het onderwerp, organiseren activiteiten en brengen elke reguliere 

vergadering verslag uit. De dossiergroepen hebben de volgende onderwerpen: Communicatie, 

Armoede, Burgerinitiatieven, Eenzaamheid, GGZ, Jeugd, Participatie/werk/inkomen. 

 

6 april 2018: 

Congres: ‘Adviesraden Sociaal Domein: luis, aanjager of vormgever? Georganiseerd door Koepel 

adviesraden en tijdschrift Sociale vraagstukken. 

 

17 december 2018: 

Bijpraten met Petra van der Horst. Inzicht krijgen in functioneren van onze adviesraad, wat is onze rol 

richting gemeente, inwoners, stakeholders. De samenvatting van deze bijeenkomst (in 1 zin) staat 

bovenaan het jaarverslag. 

 

Uitgebrachte adviezen 
De Adviesraad Sociaal Domein heeft een positief advies uit op de volgende voorstellen eigen 
bijdragen WMO: 

 Niet opleggen voor rolstoelen, cliëntondersteuning, voorzieningen voor 18- cliënten, 
respijtzorg/tijdelijk verblijf en verhuis- of inrichtingsvergoedingen 

 Voor alle andere WMO-maatwerkvoorzieningen eigen bijdragen opleggen overeenkomstig 
de regelgeving van het rijk 

 Periode van het opleggen van eigen bijdragen verlengen voor alle overige 
maatwerkvoorzieningen totdat de kostprijs is terugbetaald (NB: bij dure 
woningaanpassingen zal dat nooit gebeuren) 

 Niet kiezen voor de optie om de eigen bijdragen nog lager vast te stellen dan het landelijk 
maximum van € 17,50 per vier weken 
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Grip op sociaal domein 

 

Het grote onderwerp in 2018 was het grote tekort op de gemeentelijke begroting op het sociaal 

domein. De adviesraad is vanaf het begin betrokken geweest bij ontwikkelingen op dit gebied en 

heeft actief meegepraat over veranderingen en beleid.  

 

Overige werkzaamheden 

 

 Aanwezig met een stand op “Kleurrijk Wijk” op 1 september 2019. Doel was het onder de 

aandacht brengen van de adviesraad bij de inwoners van Wijk bij Duurstede.  

 Deelname aan de volgende gemeentelijke werkgroepen: Veilig Wonen; Wonen met 

dementie 

 Deelname aan de regionale bijeenkomst cliëntondersteuner 
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Verslag werkgroep Communicatie 

De Adviesraad Sociaal Domein heeft een communicatieplan en uitvoeringsplan communicatie 

gemaakt. Er is een website ontwikkeld, een flyer, visitekaartjes en banner. Er zijn enkele 

nieuwsartikelen geplaatst in de Wijkse Courant, het Groentje en Wijks Nieuws.   
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Verslag werkgroep Armoede 

Het afgelopen jaar hebben we de uitvoering en communicatie rondom het minimabeleid met veel 

belangstelling gevolgd.  

Een van de eerste adviezen die de huidige Adviesraad heeft uitgebracht was de verandering in de 

uitvoering van het minimabeleid. De uitvoering werd belegd bij stichting Binding in plaats van bij de 

RSD. De reden hiervoor was het kunnen leveren van maatwerk, ondanks de fors hogere 

uitvoeringskosten van Binding t.o.v. de RSD.  

In november hebben we gesproken met de beleidsambtenaar op dit gebied. Zij gaf aan, dat het 

aantal aanvragen ongeveer de helft was van de voorgaande jaren. Als reden kwam naar voren de 

wisseling van de manier van aanvragen. 

Uit de praktijk horen we signalen, dat de doelgroep met een bijstandsuitkering goed gevonden 

wordt, maar de groep met een netto -besteedbaar inkomen op max. 110 % van het minimum is voor 

zover wij kunnen overzien niet in beeld. Bij alle regelingen wordt alleen gevraagd naar de hoogte van 

het inkomen, terwijl bij de adviesaanvraag duidelijk is gesproken over (en toegezegd door de 

betreffende ambtenaar) dat er gekeken zou worden naar de hoogte van het netto-besteedbaar-

inkomen.  

Als werkgroep armoede van de Adviesraad hebben we nagedacht hoe dit verbeterd zou kunnen 

worden. 

 Zorg voor communicatie op dit gebied, bijvoorbeeld door maandelijks zichtbaar te zijn in de 

Wijkse Courant en het Groentje. Daarnaast is de gemeentelijk facebookpagina hiervoor 

natuurlijk ook heel geschikt.  

 Maak duidelijk aan de inwoners, dat minimaregelingen er voor iedereen zijn, ook als je een 

hoog inkomen hebt en daarbij hoge vaste lasten 

 Zorg voor communicatie die aansluit bij de hele doelgroep. Een infographic is een 

uitstekende toevoeging aan een uitleg van de regeling, maar kan de uitleg nooit vervangen.  
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 Vervang de aanvraag bij Binding door een pasje met daarop een bedrag wat besteed kan 

worden naar eigen inzicht (bij vooraf sportverenigingen, theater, etc). Dit geeft inwoners een 

stukje eigen regie terug, voelt minder betuttelend dan elke keer vooraf toestemming te 

moeten vragen voor een activiteit en vermindert de administratieve lasten.  
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Verslag werkgroep Burgerinitiatieven 

Definitie burgerinitiatief:  

Een initiatief van één of meer burgers dat onverplicht wordt opgestart ten behoeve van anderen in 

de samenleving 

Doelstelling werkgroep:  

Vanuit bovenstaande definitie hebben we besloten ons te richten op burgerinitiatieven die door de 

gemeente ondersteund worden. Alle andere initiatieven, dus zonder ondersteuning, vinden soms in 

blikveld van gemeente plaats, maar (en gelukkig) heel veel ook niet en dat is ook niet nodig! 

Omdat wij als adviesraad vooral geïnteresseerd zijn in: hoe lopen die contacten, zijn er 

problemen/kansen en vindt monitoring plaats (die taak hebben wij) hebben we vooralsnog in 2018 

de volgende stappen ondernomen: 

 Een oriënterend gesprek gehad met de verantwoordelijke ambtenaar die ons een 

redelijk uitgebreide inkijk gaf in de materie. Projecten bv in zelfbeheer, veelal gericht op 

de openbare ruimte (groen, speelplekken, jeu de boulebaan enz.). 

 Gesprek met vrijwilligers van Dorpshuis Langbroek 

 Gesprek met bewonersplatform Langbroek 

 Gesprek met coördinator Stand by Duurstede 

 Gesprek met coördinator Driestromenhuis (gezinshuis) Cohen 

 Gesprek met medewerker en cliënten Dagbesteding De Rode Loper in Cothen 

 Gesprek met medewerkers en vrijwilligers De Bosschewaard, zorgboerderij Abrona 

 Kort gesprek met kaasboerderij waar cliënten van de Bosschewaard dagbesteding 

uitvoerden 
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 Gesprek met vrijwilligers van de Protestantse Kerk in Cothen 

 Last but not least een gesprek met bestuurslid van schietvereniging De Tref (gevestigd 

in dorpshuis de Toekomst Langbroek) en met vrijwilligers een poging gedaan de 

schietsport onder de knie te krijgen 

Voorlopige stand van zaken: 

Inventarisatie nog niet afgerond. 
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Verslag werkgroep Eenzaamheid  

Definitie eenzaamheid:  

Eenzaamheid is het gevoel alleen te zijn, geïsoleerd van anderen. Het is het ervaren verschil tussen 

de gewenste en de aanwezige contacten. 

Doelstelling werkgroep:  

We richten ons vooralsnog op de doelgroep ouderen. We zullen gaan onderzoeken of er een 

systeem/organisatie is dat eenzame bewoners in beeld heeft, maar ook, wat zijn de acties van 

betrokken organisaties om eenzame mensen in beeld te krijgen. 

Ondernomen acties in 2018 

 Jan 2018: Formuleren van definitie over eenzaamheid en benoemen van doel van de 
werkgroep 

 29 maart: Gesprek met Binding over de stand van zaken n.a.v. de Coalitie tegen 
eenzaamheid (zomer 2017). Presentatie van plan “Verbonden in de buurt” vanuit 
burgerinitiatief 

 Mei: Inventariseren en contact leggen met werkgroepen die zich bezighouden met 
activiteiten voor ouderen 

 Juni: Uitnodigen van werkgroepen en vertegenwoordiging van Stichting Binding 
netwerk 77+ voor themabijeenkomst in het Ewout& Elisabeth Gasthuis 

 18 juli: themabijeenkomst over signaleren van eenzaamheid met diverse 
vrijwilligersinstanties en vertegenwoordiging van Stichting Binding netwerk 77+ 

 21 aug: gesprek met o.a. beleidsmedewerker van de gemeente over stand van zaken 
voortgang thema eenzaamheid door de gemeente en bespreken advies “Verbonden in 
de Buurt” 

 8 okt: Aanwezigheid bij sociaal netwerk “Wijk Helpt” 

 Nov: Mededeling van de beleidsadviseur van de gemeente dat de wethouder heeft 
besloten i.v.m. de kosten het plan “Verbonden in de Buurt” niet naar het college te 
brengen 
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 18 dec: Tijdens de vergadering van de adviesraad presentatie van de MAG met 
specifieke ruimte gereserveerd voor thema eenzaamheid. Werkgroep krijgt in voorjaar 
2019 een uitnodiging om hierin te participeren 

Voorlopige stand van zaken: 

Alle betrokken organisaties geven aan geen sluitende aanpak te hebben m.b.t. het in beeld krijgen 
van eenzame bewoners. De betrokken organisatie staan in zijn algemeenheid positief t.o.v. het plan 
“Verbonden in de buurt”. 
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Verslag werkgroep GGZ 

Doelstelling werkgroep:  

De hulp en opvang binnen de eigen gemeente vergroten, mensen met een psychiatrische beperking 

binnen de gemeente opvangen, ondersteunen en (weer) mee laten doen. 

Thema: inwoners van de gemeente Wijk bij Duurstede met een psychiatrische beperking, inclusief de 

deelgroep verwarde personen (waarvoor de verantwoordelijkheid naar de gemeente zal komen), alle 

leeftijden 

Betrokken partijen: Huisartsen, Loket Wijk, Politie 

Ondernomen acties in 2018 

 Februari 2018: contact met gemeente omtrent begeleid en beschermd wonen. Notitie 

doorgesproken en afgesproken dat wanneer er een werkgroep start wij worden 

meegenomen. 

 Mei 2018: Wielbijeenkomst omtrent afstemming en samenwerking verslavingszorg, GGZ, 

huisartsen, veilig thuis, politie en Loket Wijk 
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Verslag werkgroep Jeugd 

Doelstelling: 

 Hoe ziet het preventiebeleid er in Wijk bij Duurstede uit wat betreft (v)echtscheidingen en 

kindermishandeling. Beide items kunnen diepgaande ontwrichtende impact hebben op 

kinderen en jongeren.   

 Hoe ziet de samenwerking zorg in het basis- en voortgezet onderwijs er uit in Wijk bij 

Duurstede. Items als problematiek en aanpak van thuiszitters, schoolverlaters, en passend 

onderwijs krijgen onze aandacht. Worden probleemkinderen doorverwezen, gebeurt er 

niets, of krijgen deze kinderen en jongeren op school de professionele aandacht die nodig is. 

We hebben twee uitgangspunten geformuleerd waarmee we de breedte van het onderwerp 

aangeven en kaderen: 

 We richten ons op de situatie van kinderen/jongeren tot 18 jaar. 

 We kijken altijd naar de context waarin de kinderen/jongeren zich bevinden: de 

ouders/verzorgers, school, opvang, andere professionals. 

Ondernomen acties in 2018 

 18 juni 2018: eerste jongerenbijeenkomst voor jongeren tussen de 16 en 27 jaar gaat van 

start. Doel is jongeren een steun in de rug te geven richting werk, dagbesteding, onderwijs 

vanuit samenwerking met onderwijs, RSD, Loket Wijk, dagbesteding, bedrijfsleven. 

 29 juni 2018: eerste bijeenkomst Onderwijs en Zorg waarbij PO, SBO, VO, zorgverleners en 

Loket Wijk ervaringen en kennis met elkaar delen om zo tot meer samenwerking te komen in 

de keten. 
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Verslag werkgroep Participatie/werk/inkomen 

Speerpunten Werkgroep Participatie/Werk & Inkomen 

 

1. Inventariseren samen met de directeur van de St. Binding hoe e.e.a. geregeld is op het gebied 

van; 

 Hoe is het sociale domein in Wijk ingericht? 

 Hoe is de samenwerking met de gemeente en hoe zit het met de onafhankelijkheid van en in 

handelen? 

 Wat zijn de aandachtspunten, knelpunten en uitdagingen op het gebied van Werk& 

Inkomen? 

2. Inventarisatie van de organisatie van het vrijwilligersbeleid van de Gemeente; 

 Welke afspraken zij er formeel gemaakt rondom vrijwilligers werk? 

 Hoe is het beloning-/waarderingsbeleid van de gemeente geregeld? 

 Is er beleid opgesteld t.a.v. doorstroom vrijwilligers van onbetaald naar betaald werk, zijn er 

stimuleringsmaatregelen bedacht om dit te bevorderen? 

 Hoe groot is ons vrijwilligersbestand en welke organisaties worden er door de gemeente 

aangemerkt als vrijwilligersorganisatie? 

3. Garantiebanen/Doelgroepen register/ beschutwerken. e.d.; 

 Beschut werken; wat is samenwerking met BIGA-groep en het beleid? 

 Hoeveel garantiebanen kent de gemeente? 

 Wat is het beleid aangaande de garantiebanen? 

 Waar ligt de verantwoording binnen de gemeente voor beleid en uitvoering? 

 

De werkgroep heeft in dit kader dit jaar bezoeken gebracht aan: 

 Directeur St. Binding, Egbert Oppenhuizen 

 BIGA Groep Zeist, Greetje Kooistra 

 Coördinator Vrijwilligerswerk Binding, Frank Bouwer 
 


