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Inleiding 
Op 6 juli 2017 is de stichting Adviesraad Sociaal Domein Voorschoten opgericht.  
Op grond van artikel 47 van de Participatiewet, artikel 2.1.3., derde lid van de Wet maatschappelijke ondersteuning 
2015 en artikel 2.10 van de Jeugdwet hebben de gemeenteraad en het college van Burgemeester en Wethouders 
besloten een Adviesraad Sociaal Domein Voorschoten in te stellen. Dit gebeurde om daarmee te voldoen aan de 
wettelijke verplichting om ingezetenen van de gemeente Voorschoten te betrekken bij het gemeentelijk beleid in het 
sociaal domein. Het doel was om met cliëntenparticipatie vanuit verschillende invalshoeken tot breed gedragen 
voorstellen en adviezen te komen ter bevordering van een integraal en evenwichtig gemeentelijk beleid. 
De taak van de Adviesraad is het college gevraagd en ongevraagd van advies te dienen over voorstellen tot 
gemeentelijke regelgeving, beleid en toepassing daarvan op het terrein van werk en inkomen, zorg, WMO, mensen 
met beperkingen, passend onderwijs, jeugdbeleid, woning- en utiliteitsbouw en de inrichting van de openbare 
ruimte, milieu en samenleving.  
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.  
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). De 
Cliëntenraad Sociale Zaken Voorschoten bestaat sinds 1 maart 2020 niet meer als zelfstandig orgaan, maar is een 
werkgroep van de Adviesraad geworden (werkgroep Werk en Inkomen). De leden van de VAC hebben hun functie 
begin 2020 neergelegd vanwege ontoereikende communicatie en gebrekkige samenwerking met de gemeente. 
 
2020 was een bijzonder jaar door de Covid19 pandemie. De Adviesraad Sociaal Domein Voorschoten heeft mede 
hierdoor niet kunnen functioneren zoals we hadden gewenst. We hopen dat 2021 de mogelijkheden biedt om uit te 
groeien tot een volwaardige partner die meedenkt over het voorgenomen beleid en streeft naar een positief effect 
hiervan voor de mensen voor wie het bedoeld is.  
 
Samenstelling 
In 2020 bestond de Adviesraad Sociaal Domein uit de volgende personen: 
Dhr. Hans Krikke, onafhankelijk voorzitter 
Dhr. Jan Daniels, lid (WMO, Jeugd en Vluchtelingen) (vanaf 1 december 2020) 
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) (tot 1 september 2020) 
Mw. Regina Zijp-Svestka, lid (WMO, Jeugd) (tot 1 december 2020) 
Mw. Marjolein Zilverentant, bestuurslid (Wonen) 
Mw. Cobi Brouwer-Deurloo, secretariaat 
De Adviesraad Sociaal Domein Voorschoten vergaderde 6 keer in 2020, waarvan twee keer online via Teams.
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Enkele agendapunten 

- Vanuit de Adviesraad is de informatiebijeenkomst over de toekomst van huize Bijdorp bijgewoond. Er is 
aangegeven dat de Adviesraad graag vanaf het begin betrokken wil worden bij de plannen. 

- De uitvoeringsplannen WMO en de plannen betreffende Inkoop Jeugd en Actieplan Jeugd zijn in een 
vergadering toegelicht door de desbetreffende beleidsmedewerkers. 

- Vanuit de werkgroep Toegankelijkheid is er contact met de gemeente over het Voorlopig Ontwerp 
Leidseweg Noord deel Zuid.  

- De firma Mensken heeft een presentatie gegeven over een door hen ontwikkelde webapplicatie die 
inwoners en hun familie kunnen invullen om in beeld te krijgen hoe zij ervoor staan en welke zorg zij nodig 
zouden hebben. Hoewel de ASDV hieraan graag een vervolg had willen geven is dit niet gelukt omdat vanuit 
de firma Mensken niet meer is gereageerd op vragen en verzoeken hieromtrent vanuit de ASDV. 
 

 
 
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. 
Eén van deze communicatiekanalen is de website www.asdvoorschoten.nl, met de mogelijkheid om via e-mail, 
Facebook en LinkedIn in contact te komen met de Adviesraad. In 2020 werd van deze mogelijkheid slechts enkele 
keren gebruik gemaakt. In 2021 zal actiever worden gewerkt aan een zo up-to-date mogelijke website. 
Evenals vorig jaar werd in vrijwel elke uitgave van het veelgelezen Seniorenmagazine Voorschoten een bericht over 
het werk van de Adviesraad geplaatst.  Een oproep voor nieuwe leden leidde tot enkele reacties. 
 

http://www.asdvoorschoten.nl/
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Scholing 
Door de beperkte mogelijkheden vanwege de corona lockdown zijn er dit jaar geen scholingsactiviteiten geweest. 
Het lidmaatschap van de Koepel van Adviesraden is gecontinueerd; deze koepel verstuurt elke maand aan alle leden  
een nieuwsbrief met nieuws, trainingen en inspirerende voorbeelden. 
 
Communicatie met de gemeente Voorschoten en het gemeentelijk apparaat 
Hoewel de gemeente Voorschoten steeds aangeeft grote waarde te hechten aan burgerparticipatie blijkt in de 
praktijk dat dit qua aansturing, overlegstructuur en planning niet goed functioneert. De vergaderingen van de 
Adviesraad waren voor een deel aan dit probleem gewijd; enkele keren is een vergadering van de Adviesraad 
bijgewoond door het hoofd van de afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling met het doel de communicatie te 
verbeteren, maar dat is onvoldoende gelukt. De Adviesraad heeft diverse pogingen gedaan om duidelijk te maken 
dat zij reacties verwacht op uitgebrachte adviezen, maar ook verwacht dat op basis van een agenda in de 
voorbereiding plaats wordt gemaakt voor de positionering van de Adviesraad. De Adviesraad heeft geconstateerd 
dat gemaakte afspraken inzake het informeren van de gemeenteraad over het werk van de Adviesraad niet worden 
nagekomen. In gesprekken met ambtenaren en wethouders die in goede sfeer verlopen wordt steeds aangegeven 
dat er aan verbetering zal worden gewerkt, maar de resultaten zijn tot nu toe uitgebleven. Daarom hebben de leden 
van de Adviesraad medio 2020 besloten hun werkzaamheden op te schorten in afwachting van een onderbouwde 
reactie met concrete verbetervoorstellen.  
Als reactie daarop is In een overleg met de wethouders Paul de Bruijn, Marcel Cramwinckel en de 
gemeentesecretaris Andreas de Graaf gesproken over herstel van vertrouwen. Tijdens het in goede sfeer en 
constructief verlopen gesprek zijn vervolgafspraken gemaakt om de processen, met betrekking tot het verkrijgen van 
onafhankelijk advies, te verbeteren. De wens om in onderling overleg tot borging van de werkprocessen binnen het 
gemeentelijk ambtenarenapparaat te komen is door zowel de Adviesraad als het College van Burgemeester & 
Wethouders onderschreven. Medio januari 2021 wordt op basis van een voorstel van het College van Burgemeester 
en Wethouders het overleg over een betere stroomlijning voortgezet. De Adviesraad heeft daarin voldoende 
aanleiding gevonden om haar werkzaamheden weer te hervatten. 
 
Uitgebrachte adviezen 
De Adviesraad Sociaal Domein Voorschoten heeft in 2020 de volgende adviezen uitgebracht: 

- Er is vanuit de werkgroep Toegankelijkheid een advies gegeven inzake het Fietsveiligheidsplan Voorschoten 
- Er is een ongevraagd advies aan het college van B&W gestuurd inzake het ontbreken van continuïteit bij de 

Stichting Leergeld 
- Er is een reactie aan het college van B&W gestuurd inzake het ontbreken van handhaving bij het fietsverbod 

in de Schoolstraat. 
 

Bijgewoonde bijeenkomsten 
- De Adviesraad heeft kennis gemaakt met de leidinggevenden van Voorschoten Voor Elkaar. In een 

informatief gesprek is kennis genomen van elkaars werkzaamheden. 
- Vanuit de Adviesraad is acte de présence gegeven bij de presentatie van de uitvoeringsplannen WMO in de 

commissie Mens en Samenleving.  
- De voorzitter van de Adviesraad is toegetreden tot het voorzittersoverleg Adviesraden Sociaal Domein 

Leidse regio (Oegstgeest, Leiderdorp, Kaag en Braasem, Zoeterwoude en Leiden). Op deze bijeenkomsten 
wordt veel informatie gedeeld waaruit voor Voorschoten zeker winst te behalen valt.
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Stichting Adviesraad Sociaal Domein 
Voorschoten        

            

   Balans per 31 december 2020        

            

 Beginsaldo 1-1-2020   326,24    

            

 Subsidie Gemeente Voorschoten; ASDV bij   10.000,00     

 

Subsidie Gemeente Voorschoten; CSZV 
vrijwilligersbijdrage bij   4.300,00    

 Contributie: Koepel Adviesraden Sociaal Domein af   -500,00    

 Buro Daan; Onderhoud website ASDV af   -380,36    

 Vergoeding Stichting Seniorenblad af   -250,00    

 Bibliotheek Voorschoten-Wassenaar; Huur lesruimte af   -25,00    

 Borrel ASDV Wapen van Voorschoten af   -80,00    

 Bankkosten af   -123,25    

 Storting naar Zakelijke Spaarrekening af   
-

12.500,00    

 Opname van Zakelijke Spaarrekening bij   1.750,00    

 Cadeau en Bloemstuk voor J.M. Brouwer-Deurloo af   -159,30    

 Verhoog; Kerstgeschenk voor leden ASDV af   -116,50    

 Vrijwilligersvergoeding: J. Krikke af   -450,00     

 Vrijwilligersvergoeding: E. van Leeuwen af   -250,00    

 Vrijwilligersvergoeding: M.Zilverentant af   -150,00    

 Vrijwilligersvergoeding: C.D. Eisema af   -300,00    

 Vrijwilligersvergoeding: J. Daniels af   -50,00    

 Vrijwilligersvergoeding: J.M. Brouwer-Deurloo af   -250,00    

            

             

 Positief eindsaldo  31-12-2020   791,83    

 Eindsaldo zakelijke spaarrekening 31-12-2020   19.000,00    

 Totaal     19.791,83    

       
-  

 


