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INLEIDING 
 

Conform het werkplan van de adviesraad treft u hier het jaarverslag van de adviesraad over het 

kalenderjaar 2017.  

 
WERKWIJZE 
 

Op 8 maart 2016 is de Adviesraad Sociaal Domein geïnstalleerd door het college van Burgemeester 
en Wethouders van de gemeente Beemster. De vier, door de gemeente aangetrokken, leden 
vormden sinds dat moment de Adviesraad Sociaal Domein Beemster. Van de vier leden is één de 
voorzitter. In 2017 is een lid afgetreden door persoonlijke redenen. Conform het reglement van de 
adviesraad hebben we twee nieuwe leden kunnen vinden en benoemen.  

In  het tweede jaar 2017, van deze adviesraad, is de inhoudelijke kennis van het werkveld bij de 
betrokken leden verder verdiept.  Hiertoe heeft de Adviesraad met de betrokken ambtenaren 
informatiesessies gearrangeerd. Door deze wijze van kennis vergaren, maar ook kennis maken met 
de betrokken ambtenaren is de adviesraad nu meer slagvaardig.  

De connectie met het bestuur is ondanks goede bedoelingen onder de maat gebleven. Zo heeft de 
adviesraad niet ieder traject voorgelegen gekregen. De samenwerking met het uitvoeringsapparaat 
in het gemeentehuis van Purmerend heeft toch ook voor de adviesraad operationele mankementen. 
Het heeft ook geen goed gedaan dat de liaison (betrokken ambtenaar bij de adviesraad) in een jaar 4 
keer is gewijzigd.  

 

MAATSCHAPPELIJKE CONTEXT 
 

Na de opstart van de decentralisatie (2015) zijn in het afgelopen jaar (2017) de eerste effecten van 
de decentralisatie van het sociaal domein zichtbaar. Er kwam meer zicht op de grootte van de 
doelgroepen, de aard van de hulpvragen en op de realisatie van het budget. Verder heeft de 
samenwerking tussen de gemeente en de betrokken organisaties meer vorm gekregen.  2017 was 
het jaar van het opmaken van de tussenbalans; bestendigen wat goed gaat en verbeteren waar 
nodig. Uiteindelijk is ook gebleken dat de uitvoering van de taken in met name de jongerenwet veel 
kostbaarder is gebleken dan was voorzien. Dit heeft geleid tot grote spanningen in het college van 
B&W en in de gemeenteraad.  

De adviesraad ziet nog een verbetering voor zich, betreffende het beter vinden van de adviesraad 
door het College en de beleidsambtenaren. Regelmatig zien we gemaakte keuzes in het college 
voorbij komen, die advieswaardig geweest zouden zijn. We zijn hierover in gesprek met elkaar.  

 
ADVIESRAAD SOCIAAL DOMEIN 
 

In 2017 hebben er vijftien vergaderingen van de adviesraad plaatsgevonden. In deze vergaderingen 
is aandacht besteed aan de veranderingen van de WMO, Participatiewet en de Jeugdzorg en de 
gevolgen hiervan voor de inwoners van de gemeente Beemster. Indien het onderwerp meer 
toelichting nodig had, was de betrokken ambtenaar aanwezig.  De adviesraad heeft deze 
samenwerking als prettig en constructief ervaren.  
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De adviesraad heeft met verschillende vertegenwoordigers uit de gemeente Beemster gesproken, 
de besproken thema’s: 

- Armoedebeleid 
- Toegang tot ondersteuning (raad en daad) 
- Inloopavond voor minima 

De adviesraad heeft in 2017 geen ongevraagd advies gegeven aan de het college van B&W. 

De adviesraad heeft een eigen website ontwikkeld: www.asd-beemster.nl, en een centraal 
mailadres:  beemsteradviesraad@gmail.com. 

In het afgelopen kalenderjaar heeft de adviesraad  adviezen op onderstaande onderwerpen 
gegeven. 

12-7-2017 Positief gevraagd advies over toezicht WMO 

7-11-2017 Positief gevraagd advies om de urgentiecommissie wonen te stoppen 

15-11-2017 Positief advies inkoop jeugdzorg, met opmerking over openeind financiering 

 

FINANCIEN 
 

T.b.v. presentiegelden:   € 2470,25  

Website:     € 39,52 

Reiskosten:                           € 27,44 

Totaal aan kosten:   € 2537,21 

 

STRUCTUUR 
 

De adviesraad is gestart in 2017 met vier leden.  

De leden van de adviesraad zijn deskundig en hebben elk hun eigen expertise op (deel) gebieden in 
het sociaal domein. 

De aangestelde leden:  

- Mevrouw M. Glorie 
- Mevrouw J. Konijn 
- De heer P. Mounoury 
- De heer J. Bartoo, voorzitter 

In het jaar 2017 heeft mevrouw J. Konijn aangegeven dat door een wijziging in de privé sfeer ( grote 
verbouwing huis) zij te kort tijd vrij kon maken voor de adviesraad. In overleg met de betrokken 
wethouder mevrouw B. Jonk is besloten om een sollicitatieronde op te starten met het doel om 2 
nieuwe leden te werven.  

Na een gedegen briefselectie is er met 5 personen gesproken. De sollicitatie commissie heeft 
unaniem 2 nieuwe leden aangesteld.  
 
 
 

http://www.asd-beemster.nl/
mailto:beemsteradviesraad@gmail.com
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In het tweede helft van 2017 bestand de adviesraad uit de volgende personen: 

De aangestelde leden:  

- Mevrouw M. Glorie 
- Mevrouw T. Schuilwerve 
- Mevrouw M. Haring 
- De heer P. Mounoury 
- De heer J. Bartoo, voorzitter 

Dit jaarverslag is namens de adviesraad opgesteld door: 

J. Bartoo (voorzitter) 

 


