ASD
Adviesraad Sociaal Domein Wassenaar
Aan het college van burgemeester en wethouders
en de gemeenteraad van de gemeente Wassenaar.
Johan de Wittstraat 45,
2240 AL Wassenaar.
Wassenaar, 15 mei 2020

betreft: reactie / advies inzake (Overzicht) Uitvoeringsplannen Sociaal Domein 2020-2021.

Geachte dames en heren,
De Adviesraad Sociaal Domein heeft vanwege het coronavirus niet in volledige samenstelling
kunnen vergaderen, maar via beeldbellen met een aantal leden hebben wij het volgende advies
kunnen opstellen.
In twee videosessies hebben wij met drie leden van de ASD het overzicht doorgesproken met de
beleidsmedewerker WMO. Onze suggesties en opmerkingen zijn door haar gedeeltelijk verwerkt. In
dit advies geven we aanvullend een aantal aanbevelingen met * aangegeven.
Het Overzicht Uitvoeringsplannen geeft een verhelderende inventarisatie van de diverse
activiteiten in het sociaal domein. Daarvoor onze complimenten.
* De ASD adviseert echter om aan aantal zaken aan de inventarisatie toe te voegen.
1) Wat zijn de -meetbare- beoogde resultaten per activiteit en wat is het tijdspad?
2) Welke actoren zijn bij de activiteiten betrokken, welke rol hebben zij en wie is
(eind)verantwoordelijk voor wat?
3) Hebben de activiteiten bijsturing of extra stimulans i.c. een gedetailleerd plan van aanpak en
prioritering nodig? Wat loopt er goed, waar zitten nog problemen, welke (vernieuwde) aanpak
is vereist?
4) Welke taken/activiteiten zijn wettelijk en welke zijn bovenwettelijk?
5) Voor welke taken/activiteiten is er wel of niet budget, en waar is extra budget nodig?
* De ASD adviseert met nadruk om -waar mogelijk- beoogde resultaten op meetbare wijze toe te
voegen. In de (jaar)verslagen worden op basis daarvan resultaten zowel kwalitatief als kwantitatief
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inzichtelijk gemaakt door de betrokken (eind)verantwoordelijke(n). Maak tevens
voortgangsevaluaties van activiteiten, waarbij betrokken ambtenaren en externe partijen zijn
betrokken.
* Ons advies is om voor de uitvoering van de activiteiten de personen/organisaties, inclusief de
vaak ingeschakelde vrijwilligers, ieders verantwoordelijkheid aan te geven en een
eindverantwoordelijke met bevoegdheid te benoemen. Dit is met name van belang als het gaat om
samenwerking tussen verschillende partijen.
Het ambitieuze en integrale karakter van het uitvoeringsplan sociaal domein 2020-2021, werkend
vanuit brede maatschappelijke doelen, verwelkomt de ASD van harte. Het bereiken van deze
doelen kunnen de actoren binnen het sociale domein echter niet alleen. De integrale thema’s
vragen om samenwerking van ambtenaren en externe partijen, die niet tot het sociale
beleidsdomein behoren. De thema’s cultuur, veiligheid, wonen, onderwijshuisvesting en onderwijs
worden allen in het plan genoemd, maar vallen wettelijk niet onder het sociaal domein.
* De ASD adviseert om de samenwerking tussen het sociaal domein en andere beleidsdomeinen te
faciliteren. Heldere afspraken zijn nodig voor domein-overstijgend werken over onder andere aan
te wenden budgetten, politieke verantwoording en ambtelijke inzet. Een structureel overleg tussen
ambtenaren van het sociaal domein en van andere beleidsterreinen strekt tot aanbeveling.
* Aanvullende aanbevelingen:
- Realiseer structureel budget voor het telefonisch loket Wassenaar.
- Realiseer de uitvoering van de “in-geval-van-nood” kaart.
- Nut bestaande relevante activiteiten eerst uit voordat er nieuwe worden opgezet; dit kan
veel tijd en geld schelen.
- Betrek bij de opzet én evaluatie van activiteiten de doelgroepen.
- Besteed aandacht aan sociaal en geestelijk beperkten in het plan van aanpak voor een
inclusieve en toegankelijke samenleving. Raadpleeg hierbij de organisaties SIEN en Kans
Plus.
- Zorg dat organisaties in hun personele formatie voldoende ondersteuning en begeleiding
kunnen bieden aan de -vele- vrijwilligers. Inzet van vrijwilligers is cruciaal maar kwetsbaar
en dient afdoende, professioneel ondersteund te worden.
Met vriendelijke groet,
Eric Bloemkolk, voorzitter
Marianne Mewissen, secretaris
Anemonenweg 15, 2241 XH
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