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Werkplan	adviesraad	sociaal	domein	(asd)	2022	
 
Inleiding 
 
-Het gaat in dit werkplan 2022 slechts beperkt over wat we precies gaan doen: inhoud, 
thema’s etc.  Maar vooral over de proceskant ofwel hoe we t gaan doen: voorbereiding, 
vormen en procedures etc.   
-De voorwaarde om ons advieswerk goed te kunnen uitvoeren is tijdige en adequate 
informatie vanuit de gemeente over relevante ontwikkelingen en beleidsvoornemens In het 
sociale domein.   
-Als (separate) bijlage bij dit werkplan “het werk in uitvoering”; een dynamisch overzicht van 
beleidsontwikkelingen bij de gemeente, van de adviezen die nu in voorbereiding zijn dan wel 
adviesaanvragen die we verwachten op grond van de gemeentelijke beleidsplannen. 
  
De verordening 
 
De huidige adviesraad is in 2016 per verordening in het leven geroepen door de 
gemeenteraad van Bunnik   
Voor het werkplan zijn de volgende artikelen uit de verordening het meest relevant.   
Artikel 2 Reikwijdte  
Er is een Adviesraad Sociaal Domein in de gemeente Bunnik. De adviesraad geeft vorm aan 
burgerparticipatie bij het gemeentelijk beleid voor het sociaal domein en richt zich daarbij met name 
op de gemeentelijke beleidsvelden die specifiek gericht zijn op mensen in kwetsbare situaties. Deze 
verordening is van toepassing op de organisatie van de adviesraad.  
Artikel 3 Doelstelling  
De adviesraad stelt zich tot doel om met haar adviezen een bijdrage te leveren aan 
burgerparticipatie. De adviesraad richt zich daarbij met name op:  
a. Het bevorderen van zelfredzaamheid, eigen kracht en participatie van belanghebbenden.  
b. Het verbeteren van de kwaliteit van gemeentelijk beleid en de uitvoering daarvan binnen het 
sociaaldomein.  
c. Het bevorderen van overleg tussen en samenwerking van organisaties die in of door de gemeente 
te maken hebben met de Wmo, Jeugdwet, Participatiewet en Leerlingenvervoer.  
d. Het bewerkstelligen van de wettelijk voorgeschreven cliëntparticipatie, zoals vermeld in de Wmo, 
Jeugdwet en de Participatiewet.  
Artikel 4 Taken  
1. De adviesraad heeft tot taak het college gevraagd en ongevraagd te adviseren en te informeren 
over alle aangelegenheden die betrekking hebben op het terrein van het sociaal domein, met name 
op de volgende hoofddomeinen:  
i. Zorg en maatschappelijke ondersteuning  
ii. Werk en inkomen  
iii. Jeugd.  
2. De adviesraad is alert op ontwikkelingen en knelpunten in het gemeentelijk sociaal domein en geeft 
die signalen door aan de gemeente.  
3. De adviesraad heeft tot taak te adviseren op collectief niveau. De adviesraad is niet bevoegd te 
adviseren over individuele klachten, bezwaren en andere zaken voor zover die op individuele cliënten 
betrekking hebben. Wel kunnen n.a.v. individuele kwesties door de adviesraad in algemene zin vragen 
gesteld worden over het beleid. 
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Missie ASD 

We zijn volop in transitie van de verzorgingsstaat naar een maatschappij met meer 
redzaamheid, onderlinge zorg en solidariteit en participatie van burgers. 
In onze advisering houden we rekening met veranderingen die inherent zijn aan die transitie.  
Daarbij vragen wij  vanuit het belang van de burgers in die transitie aandacht voor de 
ondersteuning en versterking, die nodig zijn om nieuwe c.q. extra taken uit te voeren op 
zodanige wijze dat het hun draagkracht niet overstijgt. 
 
Op basis van deze overwegingen en de verordening definiëren we onze missie als volgt: 
Het leveren van een bijdrage aan het proces om te komen tot een werkbare 
participatiesamenleving met goede collectieve voorzieningen als basis en met ondersteuning 
die in de praktijk versterkend werkt voor de individuele inwoners. 
 
Samenstelling adviesraad 
 
Momenteel telt de asd 9 leden, een voorzitter en een secretaris. 
Leden zijn:   
Annie Solf 
Jantien van Berkel  
Thea Schipper 
Irene de Kruijf 
Els Voorhorst 
Ad Boing 
Marian van Rijn   
Tineke van Weerdenburg  
Stefan Poelman 
Erik IJpema is voorzitter   
Secretariële ondersteuning: Birgit Belderbos 
  
Advisering 
 
Algemeen: 
 
-De leden van de adviesraad hebben verstand van een of meer aspecten van het sociale 
domein èn ze hebben verstand van de situatie in Bunnik. Die combinatie is belangrijk; we 
weten wat er speelt in onze gemeente en weten wat er nodig is om het sociale domein te 
optimaliseren.     
-Adviezen geven is daarbij onze core business; zowel formele geschreven adviezen aan het 
college als informele adviezen in situaties waarin we bv. als klankbord fungeren voor het 
bestuur of ambtenaren van de gemeente.   
-Ook individueel kunnen leden advies/hun mening geven maar dat laat onverlet dat later 
uitgebrachte adviezen van de plenaire adviesraad daarvan af kunnen wijken.  
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Gevraagde en ongevraagde adviezen 

 
- Gevraagde adviezen door het college bij de voorbereiding van de beleidsvaststelling.  Deels 
gaat het om zaken die in de reguliere planning van de gemeente zitten.  Voor het werkplan is 
het belangrijk om zicht te hebben op wat ons op dat front te wachten staat.  Dan kan de 
voorbereiding gepland worden.  Dat is ook handig omdat we volgens de verordening binnen 
4 weken na een aanvraag ook daadwerkelijk advies moeten hebben uitgebracht.  Op dit 
moment is het zicht op de planning beperkt; dat komt deels door de bijzondere door Corona 
bepaalde situatie waar we nu in zitten.   
Dit aloude gevraagde formele advies aan het bestuur komt steeds minder vaak voor.  
 
-Wel hebben we een aantal keren ongevraagd formeel advies aan het bestuur uitgebracht. 
De afgelopen jaren hebben laten zien dat er regelmatig aanleiding was om ongevraagd 
advies uit te brengen.   
   
-Steeds belangrijker wordt het -meestal informeel- adviseren aan de voorkant van het 
beleidsproces. Vooral naar de beleidsafdeling maar soms ook naar de bestuurders 
  
Domeingroepen.  
 
-We hebben 3 domeingroepen ingesteld waarbinnen de specifieke kennis verdiept kan 
worden en van waaruit ook de contacten gelegd en onderhouden worden met de 
betreffende achterban en ambtenaren.  Een indeling dient vooral ook het verdelen van de 
lasten.  De indeling sluit zoveel mogelijk aan bij enerzijds de systeemwereld van wet- en 
regelgeving en anderzijds de leefwereld van de inwoners van de gemeente Bunnik. 
 
Het gaat om de volgende domeingroepen:  
1) zorg en wonen, enerzijds aansluitend bij de wet op de maatschappelijke ondersteuning 
(wmo) en anderzijds op specifieke woonaspecten zoals beschreven in diverse  door de asd 
uitgebracht adviezen terzake 
2) jeugd, aansluitend bij de jeugdwet maar ook gevoed door de gedachte dat “it takes a 
village to raise a child” 
3) een restcategorie waaronder: participatie in brede zin, waarbij het zowel om werk en 
inkomen gaat als om toegankelijkheid en gelijke kansen voor eenieder gaat. Speciaal vervoer 
van leerlingen maar ook van ouderen.  Sport en meer bewegen voor ouderen. Ook de 
gevolgen van Corona voor het sociale domein valt in eerste instantie hieronder maar betreft 
ook de andere domeinen   
 
- Op basis van aangegeven voorkeuren is de volgende voorlopige toedeling gemaakt:  
Domeingroep 1:   Annie Solf, Thea Schipper, Stefan Poelman en Erik IJpema  
Domeingroep 2:   Marian van Rijn, Irene de Kruijf, Tineke van Weerdenburg en Els Voorhorst 
Domeingroep 3:   Ad Boing en Jantien van Berkel  
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Kennisverbreding en verdieping  
 
-het is de verantwoordelijkheid van de diverse leden binnen de domeingroepen om 
gezamenlijk de kennis te verdiepen. Zowel de kennis van het specifieke domein als van de 
situatie in Bunnik. Daarbij is het dus ook belangrijk om contacten te leggen en/of te 
onderhouden met organisaties en burgers om knelpunten maar ook kansen te signaleren. 
 
Evenzeer is het belangrijk om contacten te leggen en te onderhouden met de betreffende 
beleidsmedewerkers van de afdeling en het cve. Met name vanwege de transitie waarin 
geregeld (veronderstelde) veranderingen het gevolg zijn van (voorgenomen) nieuw beleid.  
Juist in de beleidsvoorbereiding kan onze inbreng bijdragen aan optimalisering van 
collectieve voorzieningen en ondersteuning van de burgers die dat nodig hebben. 
 
We streven ernaar voor die contacten met de gemeente een rooster te maken waarin 
voorzien wordt in geregelde afstemming met betrokken ambtenaren en bestuurders.  
 
Adviesprocedure 
 
-Ieder lid moet overal over kunnen adviseren; we laten ons niet te veel beperken door 
thematische indelingen in domeingroepen.    
-voorlopig gaan we werken volgens de volgende procedure: een adviesaanvraag landt als 
eerste in de betreffende domeingroep. Tenminste 2 leden, niet per se allebei uit dezelfde 
groep, nemen het voortouw voor een concept advies. Het zal ook voorkomen dat een 
adviesaanvraag meerdere domeinen omvat, dan wellicht minstens 3 leden. Als er aanleiding 
is voor een ongevraagd advies, neemt een vrijwilliger daarvoor het voortouw, met 1of 2 
meelezers.     Alle adviezen worden eerst “en petit comité” besproken en als concept advies 
vastgesteld.  
De plenaire raad stelt vervolgens het te verzenden definitieve advies vast. 
 
Na het advies 
 
We zijn een adviesorgaan en uitvoering van de adviezen is niet aan ons. Laten we daar 
vooral helder over zijn.  
Tegelijkertijd kan het nodig zijn om enige actie te ondernemen om de uitvoering op gang te 
helpen zeker bij ongevraagde adviezen. Onze bescheiden rol kan dan zijn die van katalysator 
in het proces om te komen tot uitvoering. Ofwel het bevorderen van de totstandkoming.  
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Themadagen 

-er zijn per jaar (buiten Coronatijd) minstens 3 thema dagen (avonden of middagen) met oa 
gemeentevertegenwoordigers waarop actuele thema s worden besproken.  Er kunnen ook 
externe deskundigen uitgenodigd worden.  De bijeenkomst kan ook In de vorm van een 
gezamenlijk werkbezoek.  Doel is informeren. Uitwisselen en dienen als elkaars 
sparringpartner.  
Mogelijke thema s voor themadagen:     

-zorg en wonen 
              -burgerparticipatie  
        -dementie thuis  
   -after advice service 

-resultaten onderzoek Beeld van Bunnik,  
- Impact van corona'  

 
Communicatie 
 
Om onze missie ten aanzien van de participatiesamenleving goed uit te kunnen voeren is 
effectieve communicatie wezenlijk.  
Daarvoor wordt een communicatieplan opgesteld met voorstellen waarin we aangeven hoe 
we de zichtbaarheid en bekendheid van de asd kunnen vergroten en duidelijk maken waar 
we voor staan.  
Daarbij gaat het in de eerste plaats om de acties van de asd leden zelf om te spreken om te 
spreken met- en te luisteren naar andere burgers en organisaties in de gemeente.  In de 
tweede plaats gaat het om het bekender maken van wat we als asd doen middels media als 
de krant, de website en sociale media.  
 
 
 
 


