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Inleiding 
Op 6 juli 2017 is de stichting Adviesraad Sociaal Domein Voorschoten opgericht. De Adviesraad Sociaal Domein 
Voorschoten heeft tot taak het college van burgemeester en wethouders van Voorschoten namens de inwoners 
gevraagd en ongevraagd te adviseren op het gebied van Jeugd, Zorg, Werk & Inkomen, Toegankelijkheid en Wonen.  
Voorheen adviseerden vier adviesraden het college over verschillende onderwerpen binnen het sociaal domein en 
ruimtelijke ordening. Dat waren de Centrale Adviesraad WMO (CAW), het Platform Gehandicapten Voorschoten 
(PGV), de Cliëntenraad Sociale Zaken Voorschoten en de Voorschotense Adviescommissie voor de Woningbouw 
(VAC). Elk van de genoemde adviesraden deed dat vanuit het eigen perspectief.  
De gemeente is wettelijk verplicht inwoners, cliënten en haar vertegenwoordigers te betrekken bij 
beleidsvoorstellen en de uitvoering hiervan. De Adviesraad Sociaal Domein geeft hier invulling aan, waarbij wordt 
gestreefd naar een integrale aanpak waarbij de inwoners centraal staan. 
In de tweede helft van 2017 is begonnen met het werven van nieuwe leden. Het doel was te komen tot een brede 
adviesraad, waarbij de leden met elkaar deskundigheid kunnen delen op de genoemde aandachtsgebieden. Eind 
2018 was de Adviesraad compleet. Over 2018 is geen jaarverslag verschenen; dit jaarverslag is een weergave van de 
activiteiten van de Adviesraad Sociaal Domein Voorschoten over 2019. 
Inmiddels is de Centrale Adviesraad WMO (CAW) opgeheven en opgegaan in de Adviesraad Sociaal Domein. Het 
Platform Gehandicapten Voorschoten (PGV) bestaat niet meer als zelfstandig platform, maar de Adviesgroep 
Toegankelijkheid van het PGV is een werkgroep van de Adviesraad geworden (werkgroep Toegankelijkheid). Twee 
leden van het voormalig PGV hebben zitting in de Adviesraad. De Cliëntenraad Sociale Zaken Voorschoten en de 
Voorschotense Adviescommissie voor de Woningbouw (VAC) waren eind 2019 nog wel zelfstandige commissies, 
maar er is afgesproken dat de Cliëntenraad met ingang van 1 maart 2020 als zelfstandig orgaan zal ophouden te 
bestaan, en als werkgroep Werk en Inkomen onder de Adviesraad zal functioneren. De huidige voorzitter van de 
Cliëntenraad heeft ook zitting in de Adviesraad. De toekomst van de Voorschotense Adviescommissie voor de 
Woningbouw (VAC) zal in 2020 duidelijker worden; de VAC beraadt zich momenteel over haar voortbestaan 
vanwege de zeer ontoereikende communicatie en relatie met de gemeente. Twee leden van de VAC hebben zitting 
in de Adviesraad. 
 
Samenstelling 
In 2019 bestond de Adviesraad Sociaal Domein uit de volgende personen: 
Dhr. Hans Krikke, onafhankelijk voorzitter 
Mw. Marianne Ehren-Hofstee, lid (Wonen en WMO) 
Dhr. Collin Eisema, bestuurslid (Toegankelijkheid en Media) 
Dhr. Enny van Leeuwen, penningmeester (Werk en Inkomen) 
Mw. Yvonne Molenkamp-Beauchez, lid (Toegankelijkheid) 
Mw. Regina Zijp-Svestka, lid (WMO, Jeugd) 
Mw. Marjolein Zilverentant, bestuurslid (Wonen) 
Mw. Cobi Brouwer-Deurloo, secretariaat 
De Adviesraad Sociaal Domein Voorschoten vergaderde 8 keer in 2019. 
 
Communicatie 
De Adviesraad Sociaal Domein Voorschoten wil met de adviezen die worden uitgebracht een bijdrage leveren aan 
het bevorderen van het welzijn en de gezondheid van de inwoners van Voorschoten en wil de inwoners daarbij ook 
zoveel mogelijk betrekken. Het doel is mede om te proberen de kwaliteit te verbeteren van het gemeentelijk beleid 
en de uitvoering daarvan op de genoemde aandachtsgebieden. Uiteraard is daarbij nodig dat deze adviezen een zo 
breed mogelijk draagvlak hebben en hiervoor zijn goede communicatiekanalen onontbeerlijk. 
De Adviesraad heeft in het afgelopen jaar een begin gemaakt om te komen tot een  communicatieplan. Eind 2019 is 
de website www.asdvoorschoten.nl online gegaan, met de mogelijkheid om via e-mail, Facebook en LinkedIn in 
contact te komen met de Adviesraad. Pogingen om via de plaatselijke pers aandacht te vragen voor het werk van de 
Adviesraad zijn tot nu toe niet gelukt; wel wordt in vrijwel elke uitgave van het veelgelezen Seniorenmagazine 
Voorschoten een bericht over het werk van de Adviesraad geplaatst.   
Hoewel de Adviesraad een adviesorgaan voor het college van burgemeester en wethouders is, heeft in 2019 een 
kennismaking plaatsgevonden met de gemeenteraad. Het was het een prettig gesprek waarbij de Adviesraad zich 
heeft kunnen voorstellen en waarbij de voorzitter van de Adviesraad een presentatie heeft gehouden.  
Ook bij andere bijeenkomsten in Voorschoten was de Adviesraad present, o.a. bij de netwerkbijeenkomst van de 
Sociale Alliantie Voorschoten in september 2019; ook hier heeft de voorzitter een presentatie gehouden.  

http://www.asdvoorschoten.nl/
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Er is getracht contact te leggen met Voorschoten Voor Elkaar voor kennismaking en afstemming; een afspraak 
hiervoor is gemaakt voor 2020. 
In oktober heeft de Adviesraad een netwerkborrel georganiseerd voor betrokken vrijwilligers vanuit de vroegere 
adviesraden. 
 
Scholing 
Collin Eisema en Cobi Brouwer hebben in januari deelgenomen aan de training “Mijn persbericht in de krant”  van 
André van der Vlerk. 
De Adviesraad is lid geworden van de landelijke Koepel van Adviesraden die een breed scala aan mogelijkheden 
biedt voor training, uitwisseling en het delen van kennis.  
 
 
Communicatie met de gemeente Voorschoten en het gemeentelijk apparaat 
Het contact met wethouder Nanning Mol verliep goed. Het nakomen van gemaakte afspraken door de gemeentelijk 
beleidsadviseurs verliep minder goed. Deels was dit te wijten aan interne wisselingen van taken; anderzijds konden 
we ons niet aan de indruk onttrekken dat de processen binnen het gemeentelijk apparaat niet goed lopen. Er is een 
aantal pogingen gedaan om dit te bespreken, o.a. met de gemeentesecretaris. Het heeft heel veel moeite en energie 
gekost om het probleem duidelijk te maken. Uiteindelijk heeft intensief overleg met het hoofd van de afdeling 
Maatschappelijke Ontwikkeling effect gehad. De communicatie loopt nu beter, de Adviesraad wordt  meer 
betrokken bij verschillende onderwerpen. We zijn op de goede weg en hopelijk verbetert dit verder. 
Met wethouder Nanning Mol zijn o.a. afspraken gemaakt over financiën. De Adviesraad Sociaal Domein Voorschoten 
omvat de vroegere WMO-raad en het vroegere Platform Gehandicapten Voorschoten. Met ingang van 1 maart 2020 
zal ook de Cliëntenraad als zodanig niet meer bestaan, maar deel uitmaken van de Adviesraad. Binnen de Adviesraad 
bestaat nu de werkgroep Toegankelijkheid met leden vanuit het voormalig PGV en zal de werkgroep Werk en 
Inkomen vanuit de voormalige Cliëntenraad worden gevormd. De VAC is vertegenwoordigd in de Adviesraad. 
 
 
Uitgebrachte adviezen 
De Adviesraad Sociaal Domein Voorschoten heeft in 2019 de volgende adviezen uitgebracht: 
- Er is een advies uitgebracht betreffende de vorming van een Brede Welzijnsorganisatie (i.c. Voorschoten Voor 

Elkaar) en de hiermee verband houdende onrust over het nieuwe subsidiebeleid 2020. De bezwaren vanuit de 
ASDV zijn besproken maar het voorgenomen plan wordt uitgevoerd. De taak van de ASDV is nu om het proces te 
volgen, signalen hierover op te vangen en te bundelen. 

- Ontwikkeling Beresteijn: er is een advies gegeven betreffende de brandveiligheid van de liften en de semi-
verharde bestrating in het park.  

- Actualisatie Woonvisie 2019-2022: Zowel door de VAC als door de werkgroep Toegankelijkheid is hierop een 
reactie gegeven. Vanuit de VAC is dit mondeling gedaan aan de externe partij die het beleidsstuk heeft 
opgesteld. Dit advies was eigenlijk hetzelfde als dat van 4 jaar geleden bij de vorige Woonvisie. Helaas is er van 
de opmerkingen niets terug te vinden in het uiteindelijk beleidsstuk. De werkgroep Toegankelijkheid heeft 
schriftelijk advies gegeven; ook op dit advies is geen reactie gekomen en de aanbevelingen zijn, voor zover 
bekend, terzijde gelegd. 

- Bouwaanvraag appartementencomplex Haagwijk: de Adviesraad was hierover niet om advies gevraagd. De 
werkgroep Toegankelijkheid heeft een aanvullend advies gegeven. Omdat de vergunning al verleend is zal 
worden bekeken in hoeverre deze aanbevelingen meegenomen kunnen worden. 

- Toegankelijkheid stemlokalen: de werkgroep Toegankelijkheid heeft een advies uitgebracht. Het is onduidelijk 
was hiermee is gedaan door de gemeente. 

- Notitie Voor- en Vroegschoolse Educatie: de procedure was zeer ongebruikelijk, binnen 1 week in de 
meivakantie moest een advies worden uitgebracht. Uiteindelijk is er een gesprek geweest met de betrokken 
ambtenaar en zijn de uitkomsten hiervan als advies uitgebracht. Dit advies heeft niet tot aanpassingen van het 
voorstel geleid. 

- Monitor Sociaal Domein: de ASDV was toehoorder bij de commissievergaderingen M&S van 29 mei en 27 juni. 
Na afloop is op 27 juni een gesprek gevoerd met de ASDV vertegenwoordigers. De betrokken beleidsadviseur 
heeft in oktober aan de ASDV de definitieve monitor toegelicht en heeft mogelijke wensen van de ASDV 
genoteerd. 
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- Multifunctionele ruimte Jan Evertsenlaan: de werkgroep Toegankelijkheid heeft een advies uitgebracht over de 
onveilige situatie ter plekke. Het is ondanks navragen tot nu toe niet gelukt om in dezen een antwoord van de 
gemeente te krijgen. 

- Project Leidseweg Noord deel Zuid: de werkgroep Toegankelijkheid heeft in goed overleg met de betrokken 
beleidsadviseur aanbevelingen gedaan die besproken en al dan niet overgenomen zijn. Dit project loopt nog, de 
werkgroep Toegankelijkheid wordt hier goed bij betrokken. 

- Voorstel Verordening Jeugdhulp 2020: de ASDV heeft over dit voorstel advies uitgebracht, maar dit voorstel is 
later ingetrokken in verband met ontwikkelingen op het gebied van jeugdhulp. De Adviesraad zal weer 
meedenken wanneer dit aan de orde is. 

- Beleidsplan financiële zelfredzaamheid: in samenspraak met de Cliëntenraad Voorschoten is een advies 
uitgebracht.  

- Wijziging en uitvoeringsplannen WMO: vanuit de ASDV is een reactie gegeven op deze plannen. Er is 
afgesproken dat de Adviesraad in een vroeg stadium betrokken wordt bij het opstellen van nieuwe plannen. 

 
Bijgewoonde bijeenkomsten 
- Nieuwjaarsreceptie van de gemeente, januari 2019 
- Debatavond over armoede in Voorschoten, georganiseerd door de Raad van Samenwerkende Kerken,  januari 

2019 
- Mini symposium VVE en gemeente: Op weg naar een gezonder en vitaler Voorschoten, juni 2019 
- Gesprek met wethouder Mol en andere instanties over intensivering van de samenwerking voor het sociaal 

domein met de Leidse regio, juni 2019 
- Kennismaking met de gemeenteraad met presentatie door de voorzitter van de ASDV, augustus 2019 
- Presentatie door de voorzitter van de ASDV bij  Sociale Alliantie Voorschoten, september 2019 
- Afscheid wethouder Nanning Mol, september 2019 
- Provinciale Inspiratiebijeenkomst Zuid Holland Koepel van Adviesraden, oktober 2019 
- Bestuurlijke startbijeenkomst Maatschappelijke Zorg Leidse Regio, oktober 2019 


