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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.
Destijds waren er voor de diverse beleidsterreinen afzonderlijke adviesraden; deze zijn inmiddels geïntegreerd in de
Adviesraad Sociaal Domein Voorschoten.
Ook 2021 was een bijzonder jaar door de Covid19 pandemie. De Adviesraad Sociaal Domein Voorschoten heeft
geprobeerd haar werkzaamheden zo goed als mogelijk was toch voort te zetten.
Samenstelling
In 2021 bestond de Adviesraad Sociaal Domein uit de volgende personen:
Dhr. Hans Krikke, onafhankelijk voorzitter
Dhr. Jan Daniels, lid (WMO, Jeugd en Vluchtelingen)
Mw. Marianne Ehren-Hofstee, lid (Wonen en WMO) (tot 1 juni 2021)
Dhr. Collin Eisema, bestuurslid (Toegankelijkheid en Media)
Dhr. Enny van Leeuwen, penningmeester (Werk en Inkomen)
Mw. Marjolein Zilverentant, bestuurslid (Wonen en WMO) (tot 1 november 2021)
Mw. Cobi Brouwer-Deurloo, secretariaat
Als nieuwe leden traden eind 2021 toe:
Mw. Els van Erp-Damen (Werk en Inkomen)
Dhr. Hans Janssen (aandachtsgebied nog nader te bepalen)
Mw. Astrid Volders (aandachtsgebied nog nader te bepalen)
De Adviesraad Sociaal Domein Voorschoten vergaderde 8 keer in 2021, waarvan 5 keer online via Teams. Ook
werden naast de reguliere vergaderingen twee bezinningssessies georganiseerd.
Enkele agendapunten
- De armoederegisseur van Voorschoten Voor Elkaar, mw. Marit Weijenberg, heeft een presentatie gehouden
voor de Adviesraad waarin zij een toelichting gaf op haar werkzaamheden.
- Het contact tussen enkele leden van de Adviesgroep Toegankelijkheid en de gemeente liep niet goed. Er is
geprobeerd het vertrouwen te herstellen, maar dat is helaas niet gelukt. De desbetreffende leden hebben
daarop besloten hun lidmaatschap van de AT te beëindigen.
- De voorzitter van de ASDV is toegetreden tot het voorzittersoverleg Adviesraden Haagse regio (H10). Er zijn
vanuit dit overleg gezamenlijke adviezen geformuleerd inzake de Woonzorgvisie en Jeugdhulpverlening.
- Er is geprobeerd nader contact te leggen met Voorschoten voor Elkaar teneinde meer zicht te krijgen op de
taken en verantwoordelijkheden van VVE. Door corona is dit in 2021 helaas niet gelukt.
- De voorzitter van de ASDV heeft ook dit jaar deelgenomen aan het voorzittersoverleg Adviesraden Leidse
regio. Dit was vooral informatief. Er is een gezamenlijk advies geformuleerd inzake de aanbesteding van de
Regiotaxi.
- De ASDV heeft moeite gedaan om nieuwe leden te vinden. Dat is ook gelukt. Er is verder aandacht geweest
voor bezinning inzake de positie van de ASDV.
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Gemeente Voorschoten
College van burgemeester en wethouders
Diverse afdelingen op het gebied van sociaal domein en ruimtelijke ordening

Adviesraad Sociaal Domein Voorschoten
Voorzitter: Hans Krikke
Secretaris: Cobi Brouwer
Penningmeester: Enny van Leeuwen

Werkgroep
Meedoen
(WMO)
1e contactpersoon:
Jan Daniëls
2e contactpersoon:
vacature

Werkgroep
Ondersteunen en
oplossen (W en I)

Werkgroep
Opvoeden en
opgroeien (Jeugd)

Werkgroep Wonen en
leefomgeving
(Toegankelijkheid)

1e contactpersoon:
Enny van Leeuwen

1e contactpersoon:
Jan Daniëls

1e contactpersoon:
vacature

2e contactpersoon:
Els van Erp

2e contactpersoon:
vacature

2e contactpersoon:
Collin Eisema

Burgers van Voorschoten
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Communicatie
Eén van de communicatiekanalen van de ASDV is de website www.asdvoorschoten.nl, met de mogelijkheid om via email, Facebook en LinkedIn in contact te komen met de Adviesraad. In 2021 werd van deze mogelijkheid slechts
enkele keren gebruik gemaakt. Enkele inwoners vroegen aandacht voor een specifiek probleem; zij zijn
doorverwezen naar de desbetreffende verantwoordelijke afdelingen bij de gemeente. Een oproep voor nieuwe
leden via een advertentie op de website, Facebook en in de plaatselijke krant leidde wel tot enkele reacties, met
positief resultaat. In 2022 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.
Scholing
In juni en september heeft de Adviesraad een bezinningsdag gehouden over het eigen functioneren. In juni is deze
dag begeleid door een medewerker van de Koepel van Adviesraden. Centraal stond de vraag: wat is onze ambitie,
waar willen we naar toe, hoe staan we daarin, waar liggen onze eigen deskundigheden, kortom: wat is de
toegevoegde waarde van de Adviesraad? Deze zeer nuttige en inspirerende bijeenkomst werd gevolgd door een
sessie in september, waarbij vooral de interne taakverdeling werd besproken en waarin een plan werd gemaakt voor
versterking van de Adviesraad.
Het lidmaatschap van de Koepel van Adviesraden is gecontinueerd; deze koepel verstuurt zeer regelmatig aan alle
leden informatie met nieuws, trainingen en inspirerende voorbeelden.
Enkele leden van de Adviesraad hebben deelgenomen aan cursussen van de Koepel van Adviesraden.
Communicatie met de gemeente Voorschoten en het gemeentelijk apparaat
In 2020 was de communicatie tussen het gemeentelijk apparaat en de Adviesraad onvoldoende; dit leidde ertoe dat
de werkzaamheden van de Adviesraad in 2020 werden opgeschort, in afwachting van verbeteringsvoorstellen. Het
college, in de persoon van wethouder Paul de Bruijn, heeft dit signaal heel goed opgepakt en vanaf 2021 is de
situatie aanzienlijk verbeterd. Er heeft vrijwel maandelijks overleg plaatsgevonden met betrokken wethouders,
betrokken ambtenaren en de Adviesraad over een aantal relevante onderwerpen. Inmiddels is ook besloten dat de
loco gemeentesecretaris, de heer Martijn Zwebe, vast contactpersoon voor de Adviesraad is.
Uitgebrachte adviezen
De Adviesraad Sociaal Domein Voorschoten heeft in 2021 de volgende adviezen uitgebracht:
- Er is vanuit de werkgroep Werk en Inkomen een advies gegeven over het Beleidsplan Inburgering, en later in
2021 is vanuit deze werkgroep ook advies gegeven inzake de Beleidsregels Inburgering.
- Er is een reactie gegeven op het Concept Ontwerp Bestemmingsplan Huize Bijdorp.
- Samen met de lokale adviesraden aangesloten bij de regio Haaglanden (H10) is een advies gegeven inzake de
Regiovisie Jeugdhulp Haaglanden
- Er is een reactie gegeven op het raadsvoorstel Kostenbesparende maatregelen WMO
- Er is vanuit de werkgroep Toegankelijkheid en Wonen advies gegeven inzake het Concept Programma van
Eisen voor de Regiotaxi Holland Rijnland
- Vanuit de werkgroep Werk en Inkomen is aandacht gevraagd voor maatwerk bij de hulp aan mensen die een
uitkering aanvragen (dit met het oog op de ervaringen bij de toeslagenaffaire)
Bijgewoonde bijeenkomsten
In het jaar waarin Covid19 nog een belangrijke rol speelde waren er weinig fysieke bijeenkomsten. Er werd door
leden van de Adviesraad deelgenomen aan de volgende bijeenkomsten:
- Er was 8 maal een overleg via Teams tussen leden van de Adviesraad en wethouder Paul de Bruijn; hierbij
schoven ook regelmatig beleidsmedewerkers van de gemeente Voorschoten aan.
- De voorzitter heeft deelgenomen aan voorzitters overleggen van de Haagse regio en van de Leidse regio.
- Er is contact geweest via digitale weg met adviesraden in de Haagse regio over een advies inzake
jeugdhulpverlening
- Er is contact geweest via digitale weg met adviesraden in de Haagse regio over het armoedebeleid in de
verschillende gemeenten
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