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JAARVERSLAG 2017
1. ADVIESRAAD SOCIAAL DOMEIN: DOEL EN SAMENSTELLING
De Adviesraad Sociaal Domein gemeente Mook en Middelaar is een adviesorgaan dat
gevraagd en ongevraagd adviseert aan het gemeentebestuur over beleid en uitvoering van de
Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet en Participatiewet in de gemeente
Mook en Middelaar. De erkenning en facilitering van de adviesraad door het college van
burgemeester en wethouders van de gemeente Mook en Middelaar is bekrachtigd in de
verordening Cliëntenparticipatie.
De Adviesraad Sociaal Domein (ASD) bereidt het beleid van de gemeente op het gebied van de
Wmo, Jeugd en Participatie mee voor, geeft commentaar op de gemeentelijke beleidsvoornemens en uitvoeringsplannen en is betrokken bij de evaluatie van de uitvoering van deze
beleidsterreinen.
Teneinde deze taken gedegen te kunnen uitvoeren is de ASD voortdurend in contact met
burgers - via organisaties, verenigingen, belangengroepen, zorgverleners, vrijwilligers - en met
de gemeente, m.n. de afdeling Samenleving. In de ASD zitten bij voorkeur burgers die bekend
en vertrouwd zijn met deze diversiteit van organisaties en belangengroepen.
De ASD bestaat uit inwoners met uiteenlopende deskundigheden en achtergronden, zoals
jeugdzorg, ouderenwerk, gehandicaptenzorg, werk en inkomen, vrijwilligersondersteuning,
mantelzorg. Alle leden namen zitting in de ASD om zich in te zetten voor burgers van onze
gemeente.
De ASD heeft een onafhankelijke voorzitter.
In 2017 wordt de Adviesraad Sociaal Domein gevormd door:
De heer F.S.M. Dracht (voorzitter)
De heer A.G.M. Hoeben (secretaris)
De heer F.H.J. Baumann
Mevrouw M. van Eekelen-Wasser
De heer H. Hendrix
Mevrouw W.M. Manders
De heer G. Megens
Mevrouw L. Möller
De heer J.F.M. Moormann
De heer Th. Prudon

Van links naar rechts v.a. de achterste rij:

H. Hendrix, Th. Prudon, L. Möller, T. Hoeben, G. Megens,
M. v. Eekelen, E. Dracht, M. Manders, J. Moormann.
F. Baumann ontbreekt op de foto.
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Vanuit de ASD zijn de heer Megens en de heer Baumann afgevaardigd in de Kandidatenraad
van het regionaal WerkBedrijf. Daarmee is tevens inspraak geborgd vanuit de ASD bij de
Modulaire Gemeenschappelijke Regeling, een samenwerkingsverband van de regiogemeenten
waar de gemeente Mook en Middelaar deel van uitmaakt.
De contactambtenaar voor de ASD vanuit de gemeente Mook en Middelaar is mevrouw
H. Klaassen, coördinator Team Sociaal Domein.
Het dagelijks bestuur van de ASD – voorzitter en secretaris - heeft elke 7 weken overleg met de
portefeuillehoudende wethouder Sociaal Domein, mevrouw K. Peters en de contactambtenaar.
Doelen: werken aan actieve relatievorming met de gemeente, anticiperen op beleidsadvisering,
participeren in beleidsontwikkeling.
In 2017 hebben 7 overlegmomenten met de wethouder plaatsgevonden over onderwerpen
binnen het sociaal domein. Tevens is aandacht besteed aan terugkoppeling op adviezen van de
ASD, afstemming van de jaarplanning en de werkwijze in de contacten tussen de commissies
van de ASD en de ambtenaren.
Teneinde de kwaliteit van zijn adviezen, alsmede de slagvaardigheid van zijn adviesfunctie te
verhogen, werkt de ASD in commissies: leden van de ASD met deskundigheid e/o affiniteit voor
een bepaald thema bereiden de adviezen voor, al dan niet ondersteund door (ervarings)
deskundige inwoners uit de gemeente.
Commissies:
VN-verdrag mensen met handicap
Jeugdzorg
Hulp bij het Huishouden
Sociaal Team
Cliëntervaringsonderzoek
Mantelzorg (& Vrijwilligers)
Participatie/werk & inkomen
Ondersteuning kinderen arme gezinnen
Financiën sociaal domein

: dhr. Prudon, mw. Möller, dhr. Moormann
: dhr. Dracht, dhr. Moormann, mw. Möller
: dhr. Hoeben, mw. Manders, mw. Van Eekelen
: dhr. Dracht, dhr. Prudon, dhr. Moormann
: dhr. Prudon, mw. Manders
: mw. Manders, dhr.Hendrix, mw. Van Eekelen
: dhr. Baumann, dhr. Megens
: dhr. Prudon, mw. Möller, dhr. Moormann
: dhr. Dracht, dhr. Hoeben, dhr. Prudon

Koepel Adviesraden sociaal domein: dhr. Prudon; bijhouden berichtgevingen van de Koepel,
relevante informatie delen met de ASD
Redactie nieuwsbrief: mw. Möller, dhr. Hendrix
De heer Hendrix neemt in juni 2017 afscheid als lid van de ASD. Hij is sinds de oprichting van
de WMO-adviesraad in 2007 betrokken geweest. Vanwege zijn gedegen en actuele kennis van
thema’s binnen het sociaal domein blijft hij deel uitmaken van de redactie van de nieuwsbrief.
Hij blijft tevens ondersteunend aan de commissie Mantelzorg.
Mevrouw Manders beëindigt om haar moverende redenen in december 2017 haar deelname
aan de ASD. Ook zij is, vanuit haar rol als voorzitter van de KBO, jarenlang intensief betrokken
geweest bij zowel de WMO-adviesraad als de ASD daarna.
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Ultimo 2017 wordt de Adviesraad Sociaal Domein gevormd door:
De heer F.S.M. Dracht (voorzitter)
De heer A.G.M. Hoeben (secretaris)
De heer F.H.J. Baumann
Mevrouw M. van Eekelen-Wasser
De heer G. Megens
Mevrouw L. Möller
De heer J.F.M. Moormann
De heer Th. Prudon

Van links naar rechts v.a. de achterste rij:

T. Hoeben, E. Dracht, L. Möller, Th. Prudon, G. Megens,
F. Baumann, M. v. Eekelen, J. Moormann.
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2. ONDERWERPEN
De vergaderingen van de Adviesraad Sociaal Domein
worden in verband met het adviestraject zo veel mogelijk
afgestemd op de vergaderingen van de gemeenteraad en
de raadscommissies.
De vergaderingen van de ASD zijn openbaar.
In het verslagjaar is de ASD 7 maal bijeen geweest.
De ASD wordt op secretarieel gebied ondersteund door
bureau Stand-by uit Groesbeek. Mevrouw P. Kerkhof verzorgt al jarenlang trouw en betrouwbaar de verslaglegging van de bijeenkomsten en de reservering van vergaderlocaties.
Daarnaast concipieert zij de gegeven adviezen in aan de gemeente te richten brieven.
De onderwerpen die in 2017 de meeste aandacht vroegen van de adviesraad betroffen:
a. Jongeren(werk)
b. Mantelzorgbeleid
c. Beleidsplan Sociaal Domein
d. Kandidatenraad WerkBedrijf en MGR
a) Jongeren(werk);
In de verordening Cliëntenparticipatie van de gemeente Mook en Middelaar is vastgelegd dat in
de Adviesraad Sociaal Domein de doelgroepen binnen het sociaal domein vertegenwoordigd
dienen te zijn. Met de huidige bezetting worden de doelgroepen in de domeinen participatie,
jeugd en zorg vertegenwoordigd, alsmede vrijwilligers en mantelzorgers én is er vertegenwoordiging vanuit dorpsraden. Leden komen uit een specifiek beroepenveld, zijn ervaringsdeskundigen of betrokken inwoners. Wat ontbreekt is vertegenwoordiging vanuit de jongeren,
terwijl de ASD ook wenst te adviseren of wordt gevraagd om te adviseren over zaken die
jongeren aangaan. Daarom is contact gezocht met de jongerenwerker.

De jongerenwerker wordt uitgenodigd voor de vergadering van de ASD op 9 maart.
De ASD spreekt met hem over zijn wijze van benadering van jongeren, de contacten met de
verschillende groepen jongeren in de kernen, de voorlichting op allerlei thema’s aan jongeren én
ouders, de samenwerking met het Sociale Team.
De ASD wijst de jongerenwerker op het minimabeleid van de gemeente. Jongeren onder 18 jaar
zouden in aanmerking kunnen komen voor financiële ondersteuning. Daarnaast zal de
commissie van de ASD die met de gemeente meedenkt over ondersteuning in natura aan
kinderen van minima, hierover contact houden met de jongerenwerker.
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De afspraak wordt gemaakt dat een afvaardiging van de ASD samen met de jongerenwerker
enkele jongeren zal bezoeken. Deze ontmoeting vindt plaats in de vroege avond van 16 mei.
Met de jongeren wordt gesproken over diverse zaken die hen bezighouden, over hun toekomstperspectief en de wensen die zij hebben voor hun vrijetijdsbesteding.
De jongeren staan open voor een vervolggesprek indien er thema’s voorliggen op het gebied
van jeugd waar de ASD advies op uit wil brengen. De ASD zal hiervoor in contact blijven met de
jongerenwerker.
In 2017 wordt de ASD door de gemeente gevraagd om advies uit te brengen op het projectplan
‘Brede Impulsregeling’ van bureau MOVE, een plan waarin sport en bewegen door ouderen en
jeugd wordt gestimuleerd. Daar het stimuleren van sport en bewegen ook tot het takenpakket
behoort van de jongerenwerker, waarbij het contact met jongeren en de contacten van jongeren
onderling de onderliggende doelstelling is, adviseert de ASD nadrukkelijk om de inzet van de
jongerenwerker niet te beperken. De gemeente bevestigt dat de bestaande inzet van de
jongerenwerker blijft gehandhaafd. De ASD constateert wél dat het proces, van
brainstormavond met inwoners (najaar 2016) tot definitieve notitie waarover advies gegeven kan
worden (voorjaar 2017), veel te lang heeft geduurd.
b) Mantelzorgbeleid;
De ASD hecht grote waarde aan gemeentelijk beleid voor mantelzorgers.
Daarom is vanuit de ASD een commissie gevormd die zich specifiek met dit
onderwerp bezighoudt. In navolging op een eerder advies van de ASD wordt in
2017 de samenwerking gezocht met het steunpunt Mantelzorg in Heumen.
Inmiddels is er elke maand een Mantelzorgcafé en wordt met ondersteuning van
de gemeente jaarlijks een Mantelzorgdag georganiseerd en ontvangen mantelzorgers als blijk van waardering elk jaar het Mantelzorgcompliment.
De commissie Mantelzorg heeft in 2017 een preadvies voorbereid op het
beleidsplan Mantelzorg 2017-2020. Daarin wordt specifiek aandacht gevraagd
voor mantelzorg bij jeugdigen.
c) Beleidsplan Sociaal Domein 2018-2020;
In de vergadering van de ASD op 7 september licht de contactambtenaar toe dat de gemeente
een beleidsplan wil opstellen voor het gehele sociaal domein, dus voor de Wmo, Jeugdzorg en
Participatie én alle aanpalende thema’s. De voorbereiding is reeds gestart in het voorjaar. De
ASD is toen al betrokken geweest bij het bepalen van de uitgangspunten. Deze uitgangspunten
vormen het kader voor het beleidsplan Sociaal Domein. De gemeente wenst ook inbreng op te
halen uit de samenleving en vraagt de ASD om dit samen met de gemeente te organiseren.
Uiteraard is de ASD hiertoe bereid. Het is voor de ASD zelf een uitgelezen kans om in contact te
komen met de achterban. De ASD pleit ervoor om geen notities voor te leggen, maar om met
inwoners en professionals in gesprek te gaan over thema’s die onderdeel zijn van het
beleidsplan.
De bijeenkomst vindt plaats op 25 oktober in gemeenschapshuis De Wieken in Molenhoek.
Leden van de ASD begeleiden, samen met gemeentelijke beleidsmedewerkers, de discussie
aan de 6 thema-tafels:

5.

JAARVERSLAG 2017

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Jong – levenservaring
Werken – dagbesteding / vrijetijdsbesteding
Inkomen – uitkering
Drempels – toegankelijk / meedoen
Alleen – ontmoeten
Gezond – ondersteunings-/hulpvraag

De ASD kijkt met voldoening terug op de themabijeenkomst en op de voorbereidende
‘coproductie’ met de ambtenaren. Het was een levendige, geanimeerde en ontspannen
bijeenkomst met vooral professionals uit het sociaal domein. Hoewel er meer inwoners en
vooral enkele jongeren verwacht werden - de uitnodiging was breed verspreid -, was de
opkomst van circa 60 deelnemers goed te noemen. De samenwerking met de ambtenaren is
door de ASD als prettig ervaren en is goed geweest voor versteviging van die relatie.
De input van de thema-avond wordt door de ambtenaren vastgelegd in een zienswijze voor
college en gemeenteraad. Op ambtelijk niveau wordt aangenomen dat de inbreng van de leden
van de ASD tijdens de themabijeenkomst volstaat. De ASD brengt separaat een definitief advies
uit. De adviestermijn is echter dermate krap, dat de gemeenteraad het advies van de ASD
ontvangt tezamen met het beleidsplan Sociaal Domein, ná behandeling door de commissie
Samenleving. Dit overvalt de gemeenteraad. In de advisering is de ASD op onderdelen van het
beleid toch nog kritisch.
Het proces van advisering, de voorbereidende samenwerking en het gegeven advies van de
ASD komen uitgebreid aan de orde in de gemeenteraad, in de ASD zelf en in het periodieke
overleg tussen portefeuillehouder en het dagelijks bestuur van de ASD.
De gemeenteraad besluit het nieuwe beleidsplan Sociaal Domein vast te stellen met de
nadrukkelijke opdracht aan de ambtenaren om het advies van de ASD mee te nemen bij de
verdere uitwerking en uitvoering van het beleidsplan.
Eén van de verbetersuggesties wat het proces van advisering betreft is om in 2018 de beoogde
ambtelijke beleidsplanning en de vergadercyclus van de ASD meer op elkaar af te stemmen. Op
deze wijze kan beter geborgd worden dat de ASD 6 weken de tijd heeft om advies uit te
brengen. De ASD neemt zich ook voor - een ander verbeterpunt - zelf de vastgestelde
adviestermijn van 6 weken goed te bewaken. Indien de gemeente, in voorkomende situaties, de
termijn niet in acht neemt, zal de ASD dat aangeven en om uitstel van behandeling in
commissie of raad verzoeken.
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d) Kandidatenraad WerkBedrijf en MGR;
Twee leden van de ASD zijn afgevaardigd in de Kandidatenraad van het
regionale WerkBedrijf Rijk van Nijmegen. In juni wordt door de directeur van
het WerkBedrijf aangekondigd dat is besloten dat de Kandidatenraad alleen
uit leden (cliënten, kandidaten) van het WerkBedrijf mag bestaan. Niet
alleen verliest de ASD hiermee zijn beïnvloedingsmogelijkheden, immers 2
thema’s binnen het sociaal domein zijn ondergebracht bij de Modulaire
Gemeenschappelijke Regeling (MGR), de Kandidatenraad verliest ook
continuïteit door de blijvend wisselende samenstelling van cliënten.
De ASD adviseert de wethouder Sociaal Domein en het college om, in MGR-verband, een
Kandidatenraad na te streven waarin ook andere regionale adviesraden zijn vertegenwoordigd.
Dit advies wordt door de wethouder voorgelegd aan de Bestuurscommissie van het WerkBedrijf
en krijgt een vervolg in 2018.
Naast voormelde onderwerpen heeft (een commissie van) de ASD in 2017:
- ondersteuning geboden bij de voorbereiding en uitvoering van de Servicedag hulpmiddelen
en zorgmarkt op 29 september
- zich in een apart overleg door de ambtenaren laten informeren over de bestedingen binnen
het sociaal domein in 2016
- meegedacht met de gemeente over inzet van de jaarlijkse rijkssubsidie van € 20.000,- ter
ondersteuning van kinderen uit arme gezinnen
- met de Dorpsraad Molenhoek diverse thema’s binnen het sociaal domein besproken
- contact gezocht met buurtvereniging Bisselt; de buurtvereniging ziet af van periodiek overleg
met de ASD
- input geleverd voor een nieuwe brochure voor cliënten van het Sociaal Team
- een toetsingskader opgesteld ten behoeve van adviezen; hiervoor is gebruik gemaakt van
de Handreiking van de Koepel Adviesraden Sociaal Domein
- met de coördinator Team Sociaal Domein gesproken over hoe in de gemeente uitvoering
gegeven gaat worden aan het VN-verdrag voor gelijke rechten van personen met een
handicap
- 3 nieuwsbrieven uitgebracht
- zijn werkplan voor 2018 bepaald.
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3. ADVIEZEN
De Adviesraad Sociaal Domein heeft in 2017 het college van B en W
geadviseerd over:
-

het Cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugdhulp 2016
de beleidsregels minimabeleid en bijzondere bijstand
het projectplan Brede Impulsregeling/combinatiefunctionaris
de verbindende uitgangspunten voor het beleidsplan Sociaal Domein
het beleidsplan Mantelzorg 2017-2020
het beleidsplan Sociaal Domein 2018-2020
de Kandidatenraad van het Regionaal WerkBedijf Rijk van Nijmegen.

Het laatste advies is ongevraagd verstrekt.
Alle adviezen van de adviesraad zijn vrijwel volledig overgenomen in het beleid van de
gemeente Mook en Middelaar.
4. SCHOLING EN VOORLICHTING
De leden van de ASD hebben in 2017 namens de ASD de volgende bijeenkomsten bezocht:
- 06/02/17, Nijmegen: bijeenkomst “Wow! Leefbaarheid in regio Nijmegen”
- 20/02/17, Horst: bijeenkomst respijtzorg
- 0403/17, Molenhoek: lancering Maasburen.nl
- 10/03/17, Houten: werkconferentie lokale belangenbehartiging verstandelijk gehandicapten
- 06/04/17, Eijsden: symposium “Van beschermd wonen naar een beschermd thuis”
- 19/04/17, Nijmegen: inspraakmiddag voor cliëntenraden op inkoop Wmo en Jeugdhulp
- 09/05/17, Grubbenvorst: themabijeenkomst “Goed wonen voor iedereen”
- 23/05/17, Molenhoek: interactieve bijeenkomst “Slimme mobiliteit voor morgen”
- 26/06/17, Panningen: overleg voorzitters ASD’s Noord-Limburg
- 23/08/17, Mook: presentatie Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen
- 06/09/17, Nijmegen: bijeenkomst “Beschermd wonen en maatschappelijke opvang”
- 05/10/17, Molenhoek: bijeenkomst “Kansen voor kinderen”
- 13/11/17, Molenhoek: 1e bijeenkomst ikv “DNA van Molenhoek”
- 30/11/17, Molenhoek: 2e bijeenkomst ikv “DNA van Molenhoek”
Van de bezochte bijeenkomsten wordt in de vergaderingen van de ASD een terugkoppeling
gegeven door het bezoekende lid.

In 2017 heeft de adviesraad zich door Zorgbelang Limburg laten scholen op het
verstevigen van contacten met de achterban en het optimaliseren van de relatie
met de gemeente.
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Hiervoor werden drie bijeenkomsten gepland. De eerste bijeenkomst in mei werd door de leden
van de ASD van onvoldoende kwaliteit en inhoud beoordeeld. In overleg met opdrachtnemer
Zorgbelang is gekozen voor een nieuwe begeleider en een herstart na de zomer. De
bijeenkomsten zijn, op inhoud en begeleiding, positief gewaardeerd.
Deze cyclus van deskundigheidsbevordering heeft geleid tot het stellen van prioriteiten in het
jaarplan van 2018 en het schrijven van een visiedocument. Hieraan wordt in 2018 vervolg
gegeven.
5. COMMUNICATIE
De Adviesraad Sociaal Domein heeft een eigen pagina op de gemeentelijke
website, te vinden via www.mookenmiddelaar.nl / inwoner / zorg en (jeugd)hulp.
Op deze pagina staan de data van bijeenkomsten van de ASD, alsmede de
verslagen en jaarverslagen.
De ASD publiceert geregeld op www.maasburen.nl.
De ASD geeft geregeld een nieuwsbrief uit.
De ASD is per e-mail bereikbaar: asdmookenmiddelaar@gmail.com

7. TERUGBLIK EN VOORUITBLIK
In verslagjaar 2017 zijn de volgende onderwerpen bepalende thema’s geweest:
deskundigheidsbevordering, mantelzorgbeleid(vorming), adviesrol en positie adviesraad,
samenstelling adviesraad.
De bijeenkomsten in het kader van deskundigheidsbevordering zijn voor de adviesraad als
geheel en voor de leden afzonderlijk leerzaam en inzicht gevend geweest. De ASD heeft haar
eigen ambitieuze groslijst aan onderwerpen in overleg met de begeleider van Zorgbelang
teruggebracht tot reële doelstellingen voor de drie bijeenkomsten: profilering, relatie met
gemeente, contact achterban. De bijeenkomsten hebben ons geholpen bij het stellen van
haalbare doelen en het prioriteren daarvan. Het nadenken over en opstellen van een bondige
visienotitie – die ook kan dienen als zg. ‘elevator pitch’ – was één van de nuttige en concrete
uitkomsten. De afzonderlijke leden kunnen zich hierdoor gemakkelijker presenteren namens de
adviesraad.
Mantelzorg en de koers van de gemeente op dit gebied hebben het hele jaar door de aandacht
van de adviesraad en van de ASD-commissie ‘mantelzorg’ in het bijzonder. Een gevoelig
dossier waarbij het lastig blijkt voor de gesprekspartners elkaar goed te verstaan. De keuze van
de gemeente Mook en Middelaar om een steunpunt Mantelzorg te vormen, samen met de
gemeente Heumen (vanuit de locatie Zorgcentrum Malderburgh), heeft in elk geval een rol
gespeeld. De ASD streeft beleid na waarin de mantelzorgers actief benaderd worden voor een
ruimhartig mantelzorgcompliment. Nadrukkelijke aandacht wordt gevraagd voor de meer
onzichtbare groep jonge mantelzorgers. In het najaar, na enkele overleggen en gesprekken met
aandacht voor het proces, komt er meer balans in de contacten tussen commissie en gemeente.
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Eerder in dit verslag is uitgebreider stilgestaan bij het proces van advisering t.b.v. het nieuwe
beleidsplan Sociaal Domein 2018-2020. Ik wil namens de ASD het belang van onafhankelijke
advisering onderstrepen. Onze commissies zijn betrokken bij de beleidsvoorbereiding; de leden
van die commissies doen dat naar eer en geweten en met hun kennis of affiniteit. De vanuit de
gemeente betrokken ambtenaren stellen daarna beleidsplannen samen. De ASD-commissie
stelt een preadvies op waarna de adviesraad een definitief advies bepaalt. Bij die advisering
redeneert de ASD vanuit het perspectief van de inwoner als (potentiële) gebruiker van
algemene of maatwerkvoorzieningen. Daarbij kan een gegeven advies op onderdelen afwijken
van eerder door commissieleden geleverde bijdragen.
In het najaar hebben zich twee inwoners gemeld bij de ASD die zich wat langer als toehoorder
wilden verbinden aan de bijeenkomsten. Door het vertrek van twee vaste leden is en blijft
meedenkkracht van groot belang voor de ASD. Het op onderwerp contact zoeken met inwoners
uit de gemeente blijft een belangrijk thema.
Ten slotte, vooruitblikkend op het nieuwe jaar, zullen we als Adviesraad Sociaal Domein onze
aandacht richten op de samenwerking met de (naar nu bekend) nieuwe wethouder voor Zorg en
Welzijn. De portefeuillehouder Sociaal Domein zal in haar nieuwe rol Participatie tot haar
takenpakket hebben waardoor de ASD in de praktijk met twee wethouders te maken gaat
krijgen.
Naast alle lopende en bekende thema’s binnen het Sociaal Domein, heeft de adviesraad het
‘VN-verdrag voor gelijke rechten van mensen met een beperking’ als belangrijkste speerpunt in
2018. Er wordt grote waarde gehecht aan het zetten van de eerste concrete stappen in beleidsvorming. Het VN-verdrag behelst immers heel veel meer dan het weghalen van drempels. Het
gaat om het bevorderen van fysieke, materiële en immateriële toegankelijkheid voor mensen
met een beperking in welke vorm dan ook.
F.S.M. (Erik) Dracht,
Voorzitter Adviesraad Sociaal Domein

Bijlage: financiële verantwoording
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BIJLAGE: financiële verantwoording 2017
werkelijk

begroot

notuleren vergaderingen

€ 1.625,32

€

1.625,32

secretariële ondersteuning

€

1.903,--

€

2.000,--

vergaderkosten

€

769,23

lidmaatschap Koepel

€

150,--

communicatie

-

opleiding

-

vacatiegelden

€ 4.372,96

€

totaal

€ 8.820,51

€ 9.059,32

5.434,--

Toelichting:
De administratieve ondersteuning van de adviesraad bestaat uit twee gedeelten: het notuleren
van de vergaderingen en overige secretariële werkzaamheden.
Het notuleren van de vergaderingen wordt betaald door de gemeente uit een groter budget voor
externe ondersteuning binnen de Wmo. De secretariële werkzaamheden zijn alle andere
werkzaamheden die nodig zijn ter ondersteuning van de ASD (voorbereiden nieuwsbrieven,
opzetten concept jaarverslag, archivering en beheer documenten, etc.).
De kosten voor de secretariële werkzaamheden worden betaald vanuit het werkbudget voor de
adviesraad. Deze kosten, samen met de kosten voor de vergaderingen (huur ruimte en
consumpties) en het lidmaatschap van de vereniging van lokale adviesraden Sociaal Domein
(de Koepel), hebben het daartoe beschikbare budget met iets meer dan € 800, - overschreden.
Omdat echter minder aan vacatiegelden nodig was dan begroot, zijn in totaal de uitgaven van
de ASD in 2017 binnen de begroting gebleven.

