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Inleiding 

 
De Adviesraad Sociaal Domein Bergen adviseert de gemeente Bergen gevraagd 
en ongevraagd over de uitvoering van de Participatiewet, de Wet 
maatschappelijke ondersteuning, de Jeugdwet en de Wet op het passend 
onderwijs. 
 
Op 1 januari 2017 is de ambtelijke organisatie BUCH (samenwerking Bergen, 
Uitgeest, Castricum en Heiloo) formeel opgericht en ingericht. Op het gebied van 
het sociaal domein is de samenwerking al in 2016 gestart.  De Adviesraad 
ontving daarom al in 2016 BUCH-breed beleid en adviesaanvragen. 
Toch kenmerkt 2017 zich wel door een versnelling in het aanleveren van beleid 
en vooral actieplannen (zie  Adviezen). 
De afspraak, die we in 2016 gemaakt hebben, betrokkenheid van de adviesraden 
vooraf, is in 2017 op een aantal punten niet waargemaakt. De druk op de 
ambtenaren om beleid ’gemeenschappelijk’ te maken, veroorzaakte dat de 
Adviesraad ’kant- en klare adviesaanvragen’ voorgelegd kreeg. Voor zover er een 
reactie kwam van het College, kenmerken deze zich in het algemeen door 
herhaling van het al gestelde (zie schema op blz. 4). 
 
De samenwerking met de BUCH-adviesraden is in 2017 beperkt tot een 
uitwisseling van ervaringen tijdens gezamenlijke overleggen. 
 
De samenstelling van de Adviesraad is gewijzigd: drie leden hebben afscheid 
genomen, waarvan één lid na een inwerkperiode weer vertrokken is, daarnaast 
zijn er 3 leden aangenomen (zie blz 5 en 6). 
 
Aan het eind van 2017 is het beleidsplan 2016-2017 geëvalueerd onder 
begeleiding van AVI (Aandacht Voor Iedereen). Belangrijkste conclusie is dat het 
contact met de achterban, de inwoners, in een volgend beleidsplan concreet 
uitgewerkt dient te worden. 
 

 
 
Vergaderingen van de adviesraad 
 
De adviesraad heeft in 2017 11 keer vergaderd.  Daarnaast is een bijeenkomst 
georganiseerd met AVI om het beleidsplan 2016-2017 te evalueren en een 
aanzet te geven voor het beleidsplan 2018-2019. 
De vergaderingen zijn openbaar, hier is één maal gebruik van gemaakt. 
Met ingang van februari 2017 is mevrouw van der Weide-Benedick aangesteld 
als ambtelijk contactpersoon voor de BUCH-adviesraden.  
De Adviesraad Bergen heeft een takenpakket opgesteld op basis van de 
afspraken met mevrouw Romeijn; tot dan de ambtelijk secretaris van de 
Adviesraad. In de vergadering van 8 februari is dit takenpakket bevestigd. Alleen 
het contact met de notulant en de controle van de notulen is verschoven naar de 
secretaris van de Adviesraad. 
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De verantwoordelijke wethouder Sociaal Domein heeft de vergaderingen van de 
Adviesraad bijgewoond in april en november. 
 
In april is gesproken over het beleidsplan 2016-2017, dat volgens de wethouder 
strookt met de bestuurlijke agenda en het jaarverslag 2016. De wethouder heeft 
toegelicht waarom de procedures rond adviesaanvragen lang duren. Tenslotte is 
in aanwezigheid van de verantwoordelijke beleidsambtenaar gesproken over 
beschut werk. En de toepassing van SROI  bij de besluiten over aanbestedingen. 
In verband met de tijd zijn een aantal vragen na de vergadering schriftelijk 
gesteld. 
In november is het gesprek met de wethouder gevoerd in combinatie met de 
gebiedsregisseurs. Op dat moment speelde een traject rond de aanbesteding 
voor de Jeugdzorg, waar de kranten vol mee stonden. De Adviesraad maakte zich 
met name zorgen over de inwoners, die hier afhankelijk van zijn. De wethouder 
heeft toegezegd, dat deze inwoners benaderd zullen worden. 
Voorts is de wethouder het ermee eens, dat de Adviesraad Bergen wil 
samenwerken met de andere BUCH-raden, maar niet wil samenvoegen. De 
Adviesraad is er voor de inwoners van Bergen. 
Tenslotte is gesproken over het feit, dat beleid en actieplannen voor meer dan de 
helft bestaan uit regels en procedures. De slagkracht van de sociaal teams moet 
hieronder lijden. De wethouder zegde toe hier aandacht aan te besteden. 
 
De volgende (beleids)ambtenaren en andere deskundigen op het gebied van het 
Sociaal Domein hebben de Adviesraad bezocht voor een presentatie en discussie. 
8 februari: Daphne van Gelderen, leidinggevende afdeling Samenleven, over de 
BUCH ambtelijke organisatie en de functie van de contactpersoon adviesraden. 
8 maart: Mo Gümus, Job Coach in opdracht van het UWV. 
12 april: Ingrid van Stralen, beleidsmedewerker Participatie en Jan Mesu, 
wethouder Sociaal Domein. 
10 mei: Monique Klaver en Ben Godijn, gebiedsregisseurs van respectievelijk 
Schoorl en de Egmonden. 
8 november: Jan Mesu, wethouder Sociaal Domein, Monique Klaver en Han 
Eshuijs, gebiedsregisseurs van respectievelijk Schoorl en Bergen. 
13 december:  Desirée van de Reep over mensen met een laag IQ. 
 
Op de vergadering van 12 april was een toehoorder aanwezig. 
 

Overige bijeenkomsten/contact met de achterban 
 
Door het bijwonen van bijeenkomsten wil de Adviesraad met name ervaren, wat 
de diverse wetten en regelingen betekenen voor de inwoners.  
 

- Alle leden hebben, afhankelijk van hun aandachtsgebied, verschillende 
bijeenkomsten bezocht. In het informatiesysteem, dat in januari 2016 
in gebruik is genomen, staat altijd de actuele planning en de 
inhoud/agenda van de bijeenkomsten. Presentaties en verslagen 
worden eveneens in het informatiesysteem gezet en indien nodig 
geagendeerd. 
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- De Klankbordgroep Wmo regio Alkmaar is drie maal bezocht. 
- Alle 5 bijeenkomsten in BUCH-verband zijn bezocht  in het kader van 

informatie en beleids(voorbereiding). 
- De volgende conferenties zijn bijgewoond: 

o “Heeft de Burger Zin?”,  
o Inzet Ervaringsdeskundigen,  
o PACT, Samenwerking Onderwijs, Kinderopvang en Jeugdzorg, 
o Fusie GGD en Triversum,  
o Eenzaamheid. 

- Diverse leden bezochten organisaties op het gebied van het Sociaal 
Domein om zich te informeren over de stand van zaken, knelpunten 
en dergelijke. 

- De voorzitters en secretarissen van de BUCH-adviesraden zijn 2 keer 
bij elkaar geweest. In 2017 is vooral sprake geweest van uitwisseling 
van ervaringen en gevraagde en ongevraagde adviezen. Er is geen 
gezamenlijk advies uitgebracht. 

- De UWV cliëntenraad is twee maal bijgewoond. 
- De Klankbordgroep Wmo regio Alkmaar is drie maal bijgewoond. 

 

Uitgebrachte adviezen en reactie gemeente 
 
Vijf gevraagde en vier ongevraagde adviezen zijn ingebracht: 
 

Gevraagd advies Integrale 
Verordening Sociaal Domein 
 

20 oktober 2016 In verband met 
wijzigingen in 
landelijke regelgeving 
is de reactie uitgesteld 
tot  juni 2018. 

Gevraagd advies 
Klanttevredenheidsonderzoek 

7 januari 2017 In maart 2017 is een 
brief ontvangen met 
uitstel van reactie en 
de toezegging, dat het 
advies meegenomen 
zou worden in de 
nieuwe opzet. 

Ongevraagd advies 
Privacyreglement 

15 januari 2017 22 mei 2017: niet 
inhoudelijk. 
Aankondiging van een 
herijking in de tweede 
helft van 2017. 

Ongevraagd advies 
beschermd wonen 
 
 
 

30 mei 2017 Geen formele reactie. 
Wel veel aandacht aan 
besteed in BUCH-
bijeenkomsten en 
Klankbordgroep Regio 
Alkmaar. 

Gevraagd advies 
ActieplanParticipatie 

27 juni 2017 17 augustus 2017 
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Ongevraagd advies besteding 
mantelzorggelden 2016 en 
voorstel 2017 
 

16 juni 2017 Verzoek om uitstel 
reactie  ontvangen op 
30 juli. Reactie 28 
september. 

Gevraagd Advies 
Jeugdsportfonds en 
Jeugdcultuurfonds 

6 juli 2017. In 
verband met een 
budget voor 2017 
was er slechts een 
week tijd om te 
reageren.  
 

September 2017: 
reactie is deels terug 
te vinden in voorstel.  
 

Gevraagd advies Evaluatie 
Sociaal Domein 2016-2017 en 
concept Uitvoeringsagenda 
2017-2018 

5 oktober 2017 25 november 2017 

Ongevraagd advies Eigen 
Bijdrage 
Schoonmaakondersteuning 

27 november 2017 In maart 2018 besloot 
het College de eigen 
bijdrage voor minima 
geheel af te schaffen. 

 
 
 
 

Samenstelling van de adviesraad 
 
In onderstaande tabel staan alle adviesraadsleden, die in 2017 actief zijn 
geweest met het aandachtsgebied, de datum van aanstelling en eventueel 
vertrek. Zoals gezegd, hebben er nogal wat wisselingen plaats gevonden. In 
januari en in november/december 2017 hebben sollicitatieprocedures plaats 
gevonden. 
 
 
 
 
Naam   Aandachtsgebied Vanaf   Tot 

Kiki Visscher Jongeren 2009 Juni 2017 
Lieske van der 
Zee 

Jeugd en mensen 
met een 
beperking 

November 2013  

Renske de Vreede 
 

Jeugd September 2015  

Ines van der Werf Jeugd April 2017 Juli 2017 
Anne-Marie 
Groot 

Participatie November 2013  

Jan Grondhout Participatie September 2016  
Bob Smith Participatie Maart 2017  
Harrie Sterke 
 

Wmo ouderen September 2014  
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Joost Vrasdonk Wmo ouderen 
GGZ 

November 2013 Januari 2018 

Blanda de Beer Wmo Mantelzorg, 
vrijwilligers 

Juni 2012  

Wim de Groot Wmo  Ivm een tijdelijke 
functie per  
september bij de 
gemeente Bergen 
heeft hij zich in 
eerste instantie 
teruggetrokken. 
In december 2017 
definitief. 

Deelnemers 
Eric van Royen Voorzitter April 2016  
Trudy van der 
Weide 

Ambtelijk 
contactpersoon 

Januari 2017  

Ria Tol Notulant Juni 2009  
 
In december 2017 heeft een sollicitatieprocedure plaatsgevonden en zijn begin 
2018 Gerrie Moot en Fred van Leeuwarden bij de Adviesraad gekomen. Na een 
inwerkperiode kunnen zij hun voorkeur uitspreken voor het aandachtsgebied 
Wmo of Jeugd. 
 
 

Financiën 
 
Sinds 2016 beheert de Adviesraad Sociaal Domein (ASD) het jaarbudget. 
Om de administratieve lasten te verminderen wenste de gemeente het beheer 
van het budget over te dragen. In december 2016 is dhr. J. Grondhout benoemt 
tot penningmeester. 
De belangrijkste post wordt gevormd door het afgesproken extra vacatiegeld 
voor de secretaris in verband met het vele extra werk dat deze functie met zich 
mee brengt. 
Verder zijn er over 2017 geen bijzonderheden te melden. 
 

 
Vooruitblik 2018 
 
In de inleiding is al vermeld, dat de Adviesraad een bijeenkomst heeft gehad met 
AVI om het Beleidsplan 2016-2017 te evalueren en daarmee een aanzet te geven 
voor het Beleidsplan 2018-2019. 
De belangrijkste bevinding uit de evaluatie is dat het contact met de inwoners, de 
achterban, beperkt is. De informatieverstrekking loopt veelal via professionals. 
Het allerbelangrijkste beleidspunt van de Adviesraad is om al het voorgelegde 
beleid, actieplannen encommunicatie door de ogen van de inwoners te bekijken. 
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Deels is dat uitgangspunt zeker terug te vinden in de gevraagde en ongevraagde 
adviezen. Een aantal leden heeft intensief de website, die in maart 2018 
gelanceerd werd, bestudeerd en adviezen gegeven ter verbetering. 
 
De grote hoeveelheid informatie, die in 2017 tot ons gekomen is en de daarbij 
behorende adviesaanvragen heeft de Adviesraad teveel afgeleid van  de missie. 
Daarnaast constateert de Adviesraad, dat het niet voldoende lukt om de 
voortgang van bepaald beleid na afronding van de procedurele kant ook 
inhoudelijk te blijven volgen.  
In 2018 worden de resultaten  van de evaluaties verwerkt in concrete 
voornemens in het beleidsplan en nodigt de Adviesraad de beleidsambtenaar 
van de gemeente Bergen uit om te worden geïnformeerd over de voortgang van 
de gemeenten (BUCH) op het gebied van burgerparticipatie. 
 
 
Bergen 27 april 2018 
 
Adviesraad Sociaal Domein Bergen 
 
E.A. van Royen, voorzitter 
 
E.F.A. de Vreede, secretaris 
 


