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1. ADVIESRAAD SOCIAAL DOMEIN: DOEL, WERKWIJZE 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 de 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 (januari 2016).
De Adviesraad Sociaal Domein (ASD) bereidt het beleid van de gemeente op het gebied van de
Wmo, Jeugd- en Participatiewet mee voor, geeft commentaar op de gemeentelijke
beleidsvoornemens en uitvoeringsplannen en is betrokken bij de evaluatie van de uitvoering van
deze beleidsterreinen.
Om deze taken gedegen te kunnen uitvoeren is de ASD voortdurend op zoek naar (en 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 inwoners die
bekend en vertrouwd zijn met deze diversiteit van organisaties en belangengroepen. De leden
van de ASD hebben uiteenlopende deskundigheden, ervaringen en achtergronden, zoals
jeugdzorg, ouderenwerk, gehandicaptenzorg, mantelzorg, werk en inkomen, vrijwilligersondersteuning,. Alle leden namen zitting in de ASD om zich in te zetten voor burgers van onze
gemeente.
De ASD heeft een onafhankelijke voorzitter.

De ASD kijkt, oordeelt en adviseert altijd vanuit
het perspectief van de inwoner in het algemeen en
die van de inwoner als (potentiële) cliënt in het bijzonder.
In 2019 wordt de Adviesraad Sociaal Domein gevormd door:

v.l.n.r:
Hans van Herwijnen,
Fred Baumann,
Cis Boekholt,
Mimi van Eekelen,
Ton Hoeben,
Loekie Möller,
Erik Dracht,
Joop Moormann,
Ger Megens.
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Het Dagelijks Bestuur wordt gevormd door de heer E. Dracht (voorzitter) en de heer T. Hoeben
(secretaris-penningmeester).
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 heeft periodiek overleg met de wethouder Zorg en Welzijn en
de contactambtenaar. Doelen: werken aan actieve relatievorming met de gemeente, anticiperen
op beleidsadvisering, participeren in beleidsontwikkeling. Daarnaast is aandacht besteed aan
terugkoppeling op adviezen van de ASD en heeft afstemming plaatsgevonden van de jaarplanning en de werkwijze in de contacten tussen de commissies van de ASD en de ambtenaren.
De ASD werkt met en in commissies met de bedoeling de kwaliteit van de adviezen en de
slagvaardigheid van de adviesfunctie te verhogen: 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. Bovendien zijn leden van de ASD
verschillende keren per jaar betrokken bij incidentele brainstorm- of werkgroepbijeenkomsten met
ambtenaren. Daarmee wordt co-creatie nagestreefd bij het voorbereiden van beleid c.q. nieuwe
verordeningen of het aanpassen van beleidsregels. Het positieve effect van deze manier van
samenwerken is in het verslagjaar meer en meer merkbaar.

De ASD is alert op signalen vanuit de inwoners van de gemeente.
De adviesraad beoogt inwoners een stem te geven door deze
signalen mee te wegen in gevraagde en ongevraagde advisering.

Commissies:
Jeugdzorg
Hulp bij het Huishouden
Mantelzorg
Participatie/werk & inkomen
Financiën sociaal domein
VN-verdrag mensen met handicap

: dhr. Dracht, dhr. Moormann, mw. Möller
: dhr. Hoeben, mw. Van Eekelen, dhr. Van Herwijnen
: mw. Van Eekelen, dhr. Van Herwijnen
: dhr. Baumann, dhr. Megens
: dhr. Dracht, dhr. Hoeben
: mw. Boekholt, dhr. Van Herwijnen, mw. Möller,
dhr. Moormann (ASD), mw. H. Klaassen (gemeente)

Koepel Adviesraden Sociaal Domein: dhr. Van Herwijnen; bijhouden berichtgevingen van de
Koepel, relevante informatie delen met de ASD
Vanuit de ASD zijn dhr. Megens en dhr. Baumann afgevaardigd in de Kandidatenraad van het
Regionaal Werkbedrijf. Daarmee is ook inspraak geborgd vanuit de ASD bij de Modulaire
Gemeenschappelijke Regeling, een samenwerkingsverband van de regiogemeenten waar de
gemeente Mook en Middelaar deel van uitmaakt.

2.

JAARVERSLAG 2019
De ASD neemt deel aan het regionaal overleg van de adviesraden sociaal domein Noord-Limburg
(dhr. Dracht) en aan het regionaal overleg van de adviesraden sociaal domein Rijk van Nijmegen
(dhr. Hoeben en dhr. Van Herwijnen).
In beide overleggen worden regionale thema’s op het gebied van het sociaal domein besproken
en afgestemd. Het is niet de bedoeling om vanuit de gezamenlijke ASD’s adviezen op te stellen.
In Memoriam
Op 12 mei 2019 overlijdt Harry Hendrix, een zeer gewaardeerd voormalig lid van de ASD.
Harry heeft zich ruim 10 jaar, eerst in de WMO-raad, later in de Adviesraad Sociaal Domein,
ingespannen voor een leefbare en sociale samenleving. Samenredzaamheid: vanuit de eigen
kracht maar wel samen, was zijn motto.
Wij zullen ons Harry blijven herinneren
als een zeer betrokken, kundig en
aimabel medemens.
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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 9 maal bijeengeweest.
Te gast waren:
- de beleidsmedewerker Werk en Inkomen
- een lid van de Dorpsraad Molenhoek.
De ASD wordt op secretarieel gebied ondersteund door bureau Stand-by uit Groesbeek. Mevrouw
P. Kerkhof verzorgt al jarenlang trouw en betrouwbaar de voorbereiding en verslaglegging van de
bijeenkomsten. Daarnaast concipieert zij de gegeven adviezen in aan de gemeente te richten
brieven.
De onderwerpen die in 2019 de meeste aandacht vroegen van de adviesraad betroffen:
a. VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap
b. Regionale arbeidsmarktanalyse en arbeidsmarktbeleid
c. Contact met de politieke partijen
d. Evaluatie visie en werkwijze ASD

a) VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap;
Het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap is in 2016
in Nederland in werking getreden. Het VN-verdrag verplicht de overheid om het
voor mensen met een beperking mogelijk te maken om net als ieder ander te
kunnen meedoen in de maatschappij.
Op aangeven van de ASD wordt, samen met de contactambtenaar, een werkgroep gevormd die
aan de hand van een zg. kruistabel inzichtelijk maakt in hoeverre de gemeente toegankelijk is
voor mensen met een beperking, waarbij ‘toegankelijkheid’ verder strekt dan toegankelijkheid van
gebouwen. Het gaat onder meer om inclusie op terreinen van wonen, werk, onderwijs, zorg,
vervoer, sport. Kortom, om gelijkwaardig mee te kunnen doen in alle aspecten van het
maatschappelijk leven: fysiek, sociaal en digitaal.
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Om input vanuit de verschillende doelgroepen te verkrijgen, wordt besloten om werkbezoeken te
organiseren bij instellingen in de gemeente en bij cliënten die hiervoor toestemming hebben
gegeven. Na de zomer wordt dit breed gecommuniceerd middels posters in openbare
gelegenheden en bij instellingen en middels een artikel in Ter Sprake, de Maasdriehoek en op
Maasburen.nl.
Er zijn vragen geformuleerd, voor de
doelgroep en voor professionals, die
samen met de kruistabel input moeten
leveren voor een advies aan de
gemeente voor het opstellen van een
zg. “Inclusie Agenda”.
In het najaar worden diverse
interviews gehouden met inwoners
met een beperking.
Dit wordt vervolgd in 2020.

b) Regionale arbeidsmarktanalyse en arbeidsmarktbeleid;
De beleidsmedewerker Werk en Inkomen geeft in de
vergadering van de ASD op 4 juli een toelichting op de
analyse van de regionale arbeidsmarkt die door een
onafhankelijk onderzoeksbureau, in opdracht van de regio
Rijk van Nijmegen, is uitgevoerd. Vanuit deze analyse dient
regionaal arbeidsmarktbeleid te worden ontwikkeld. Dit
loopt over 3 sporen: Werk en Inkomen, Economie en
Onderwijs en dus ook over meerdere portefeuilles van
wethouders.
De ASD stelt tijdens de toelichting kritische vragen, onder
meer over het wegnemen van de drempels die werkgevers
ervaren bij het tewerkstellen van personeel met een afstand
tot de arbeidsmarkt.
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De ASD, evenals de overige ASD’s in de regio, wordt gevraagd om advies op de nota
Arbeidsmarktbeleid, specifiek op de onderdelen re-integratie en de arbeidsmarkt. Een
afvaardiging van de ASD bezoekt op 25 september een bijeenkomst voor de regionale ASD’s, ten
behoeve van het leveren van input aan de regiogemeenten om te komen tot regionaal
arbeidsmarktbeleid.
Helaas blijkt de tijdspanne voor gedegen adviesvorming vanuit de ASD te krap en besluit de ASD
om lokaal geen advies meer uit te brengen. Vanuit de ASD is wel ruim inbreng geleverd tijdens
de regionale bijeenkomst op 25 september.
c) Contact met de politieke partijen;

De ASD hecht belang aan periodiek contact met de politieke partijen van Mook en Middelaar.
Daarom wordt in het voorjaar van 2019 een bijeenkomst georganiseerd. Doel is kennismaking en
discussie. Aan de hand van thema’s uit de partijprogramma’s binnen het sociaal domein worden
stellingen bedacht als aanzet tot een discussie.
Aan de orde komen o.a.: de regionale samenwerking binnen het Rijk van Nijmegen, bureaucratie,
basisinkomen voor iedereen, de digitale samenleving.
Zowel de ASD als de politieke partijen hebben de bijeenkomst als nuttig en voor herhaling vatbaar
ervaren.
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d) Evaluatie visie en werkwijze ASD;
In 2017 heeft de ASD zijn visie en beleidsplan herijkt. De ASD besluit in 2019 om zijn visie en
werkwijze te evalueren.
In de vergadering van 10 oktober wordt een eerste verkennende discussie gevoerd, o.a. over de
taak en rol van de ASD. Dit wordt vervolgd in de vergadering van 28 november.
De visie wordt op onderdelen aangescherpt.
Daarnaast wordt in groepjes gebrainstormd over
 de werkwijze in commissies
 het contact met de gemeente
 de samenstelling van de ASD
 de bekendheid van de ASD
Geconcludeerd wordt dat
 het werken in commissies als prettig en efficiënt wordt ervaren
 de gemeente (college en raad) waarde hecht aan de adviezen van de ASD en dat
de contacten met de ambtenaren en de wethouder goed zijn
 de ASD streeft naar verjonging binnen de ASD voor een frisse blik en
creatieve inbreng
 de ASD zich meer zou moeten profileren, zodat de ASD beter bekend
raakt bij de inwoners van Mook en Middelaar wier belangen hij
probeert te vertalen in zijn adviezen aan de gemeente.
In een extra bijeenkomst op 17 december wordt de evaluatie vervolgd. In navolging van beide
sessies worden speerpunten benoemd, onder meer:
- Sociale kaart (sociale voorzieningenwijzer)
- VN-verdag
- Mantelzorg
- Profilering ASD
- in contact blijven met de samenleving.
De evaluatie wordt afgerond in januari 2020.
De in 2019 herijkte visie is als bijlage toegevoegd aan dit jaarverslag.
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Naast voormelde onderwerpen heeft de ASD, voltallig of in commissies, in 2019:
- meegedacht en input geleverd ten behoeve van de evaluatie van het beleidsplan
Sociaal Domein;
- tweemaal overleg gevoerd met Mantelzorg Mook en Middelaar en de gemeente over thema’s
op het gebied van mantelzorg, zoals de Mantelzorgwaardering, het Alzheimercafé,
activiteiten in het kader van preventie, cliënttevredenheid, het jaarverslag en de jaarplannen;
- meegedacht en geadviseerd over een ‘fonds voor oplossingen’ voor inwoners die financieel
in de knel dreigen te komen en waar reguliere wetgeving geen oplossing biedt;
- meegedacht met de gemeente en de Dorpsraad Molenhoek over een sociale kaart in de
vorm van een sociale voorzieningenwijzer;
- meegedacht met de gemeente over het verkrijgen van meer respons op het Cliëntervaringsonderzoek Inkomensvoorzieningen. Op advies van de ASD wordt het onderzoek uitgevoerd
met een vragenlijst per post. In de begeleidende brief wordt een terugkoppeling gegeven
over de uitkomsten van het vorige onderzoek en wordt de ASD vermeld;
- zich laten informeren over het beleid van de gemeente met betrekking tot verwarde personen
op straat;
- de activiteiten gevolgd van de werkgroep Seniorvriendelijke gemeente;
- meegedacht met de gemeente over het opstellen van een beleidsregel die het mogelijk
maakt dat gebruikers van Avan incidenteel met een begeleider kunnen reizen;
- volgend uit voorgaand punt, geadviseerd om voor inwoners inzichtelijk te maken welke
soorten vervoer en kortingsregelingen beschikbaar zijn;
De leden van de ASD maken per jaar een planning waarin de belangrijkste gemeentelijke
beleidsonderwerpen en eigen speerpunten uit het sociaal domein worden gekozen. In onderling
overleg worden onderwerpen en tijdinvestering goed afgewogen, op basis van de affiniteit en
beschikbaarheid van de individuele leden.
Dat betekent ook dat de ASD niet in alle, binnen het sociaal domein voorkomende, activiteiten of
werkgroepen kan participeren. Daaronder vallen in het verslagjaar in elk geval: de stuurgroep
Preventieve Gezondheid, de klankbordgroep Hulpmiddelen, het platform Minimabeleid.
Het uitbrengen van een nieuwsbrief vraagt om een nog te plannen heroriëntatie, zowel qua inhoud
als beoogde doelgroep. In 2019 heeft de ASD daarom geen nieuwsbrieven gepubliceerd.

In reactie op het jaarverslag 2018 dat het college
en de gemeenteraad van Mook en Middelaar van
de ASD ontvangt, spreekt de burgemeester in een
brief zijn dank en waardering uit voor de inzet en
betrokkenheid van de ASD.
In zijn vergadering van 28 november staat de ASD
stil bij deze blijk van waardering die feestelijk
wordt gevierd met een taart met daarop de afdruk
van de brief.
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3. ADVIEZEN
De Adviesraad Sociaal Domein adviseert het gemeentebestuur gevraagd en ongevraagd over
beleid en uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet en
Participatiewet in de gemeente Mook en Middelaar.
De ASD kijkt, oordeelt en adviseert altijd vanuit het perspectief van de inwoner in het algemeen
en die van de inwoner als (potentiële) cliënt van gemeentelijke voorzieningen in het bijzonder.
De ASD heeft in 2019 het college van B en W e/o de gemeenteraad desgevraagd geadviseerd
over:
- de Cliëntervaringsonderzoeken (CEO) Wmo 2017 en 2019
- de Cliëntervaringsonderzoeken Jeugdhulp 2017 en 2018
- het Cliëntervaringsonderzoek Inkomensvoorzieningen
- ondersteunende begeleiding doelgroepenvervoer (Avan)
- het Fonds voor oplossingen
- de ‘veegactie’ (opschoning/actualisatie) van de verordening Wmo en Jeugdhulp
- het uitvoeringsplan schuldhulpverlening en financiële zelfredzaamheid
Een ongevraagd advies uitgebracht over:
- het OV-vangnet en de kortingsregelingen.
Alle adviezen van de ASD zijn vrijwel volledig overgenomen in het beleid van de gemeente
Mook en Middelaar.

4. SCHOLING EN VOORLICHTING
De leden van de ASD hebben in 2019 namens de ASD de volgende
bijeenkomsten bezocht:
- 09/05/19, Horst: regionaal overleg ASD’s Noord-Limburg
- 03/06/19, Wijchen: regionaal overleg ASD’s Rijk van Nijmegen
- 25/06/19, Mook: commissie Samenleving
- 25/09/19, Wijchen: regionale bijeenkomst inzake Arbeidsmarktbeleid
- 28/10/19, Druten: regionaal overleg ASD’s Rijk van Nijmegen
- 14/11/19, Utrecht: Hannie van Leeuwenlezing van de Koepel
Van de bezochte bijeenkomsten wordt in de vergaderingen van de ASD een terugkoppeling
gegeven door het bezoekende lid.
Twee, eind 2018 benoemde, leden van de ASD hebben deelgenomen aan een opleidingsdag van
de landelijke Koepel Adviesraden Sociaal Domein.
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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 de bijeenkomsten van de ASD, de
(vastgestelde) verslagen en ook de jaarverslagen.
De ASD publiceert ook op www.maasburen.nl.
De ASD is per e-mail bereikbaar: asdmookenmiddelaar@gmail.com
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6. TERUGBLIK EN VOORUITBLIK
Het is een wonderlijke periode om terug te kijken op de activiteiten van de adviesraad, nu we
– mei 2020: in tijden van corona – enkele maanden bijna stilgelegen hebben.
Verslagjaar 2019 laat zich kenschetsen door een aantal in het oog springende ontwikkelingen.
De komst van twee nieuwe leden – ieder met een eigen achtergrond, affiniteit en ervaring –
draagt bij aan een verandering in de dynamiek van ‘het team’. Nieuwe energie, andere ideeën,
levens- en werkervaring: een positieve ontwikkeling. De nieuwe leden hebben prima aansluiting
gevonden en zonder twijfel ASD-volwaardige bijdragen geleverd.
Aan zowel het begin als aan het eind van het jaar stond het functioneren van de adviesraad
meer prominent op de agenda. In het Periodieke Overleg tussen dagelijks bestuur en de
wethouder zegde de contactambtenaar toe een 5-jaren overzicht samen te stellen van de
gegeven adviezen van de ASD en de opvolging ervan. Dit overzicht is uitgebreid besproken in
de bijeenkomst van maart; het gaf de leden een goed beeld van de eigen ‘output’ en van de
effectiviteit van uitgebrachte adviezen. Afgesproken is het overzicht jaarlijks te voorzien van een
‘update’. In november en december heeft de adviesraad nadrukkelijk het eigen functioneren
geëvalueerd. Hierover is eerder in dit document uitgebreider verslag gedaan. Individuele leden
hebben merkbaar een groei in hun adviserende rol doorgemaakt.
Een ontwikkeling die eveneens raakt aan het functioneren van de adviesraad is de wijze waarop
één van de commissies werkt, die van ‘VN-verdrag inzake de rechten van personen met een
handicap’. Al in 2018 werd afgesproken dat deze commissie zou worden uitgebreid met de
portefeuille houdende ambtenaar. De leden van deze commissie – het grootste deel van het jaar
onder voorzitterschap van oud ASD-lid dhr. Prudon – hebben een flinke slag gemaakt in de
voorbereidingen voor een toekomstige lokale Inclusie-agenda. Het eind 2019 uitgebrachte
advies is vanzelfsprekend dat van enkel de ASD zelf. Deze co-creërende wijze van
samenwerken wordt ook in 2020 voortgezet.
De zichtbaarheid van de ASD onder de inwoners is in het verslagjaar ook toegenomen. Dat wil
zeggen dat er vanuit de hierboven genoemde commissie enkele gerichte activiteiten (Ter
Sprake, posters) zijn geweest om specifiek aandacht te vragen voor de inclusieve samenleving.
Het doel was en is om, op dit zo belangrijke thema, zoveel als mogelijk verbinding te zoeken
met inwoners. In maart heeft de adviesraad bovendien een thematisch opgezette avond
georganiseerd waarbij ook de fracties van de lokale politieke partijen vertegenwoordigd waren.
Een zowel nuttig als plezierig ervaren avond, zo bleek bij de afsluitende plenaire evaluatie.
Terugkijkend op dit jaar benoemen we ook het tijdelijk uitvallen van de portefeuillehouder en
vaste gesprekspartner voor het dagelijks bestuur van de ASD. De samenwerking met haar
wordt als heel plezierig ervaren. We wensen de wethouder een behouden herstel in 2020.
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Aan het begin van elk jaar, zo ook ditmaal, wordt de voorgenomen ambtelijke beleidsplanning
van de gemeente besproken met de ASD; de data (deadlines) worden zoveel mogelijk
afgestemd op de vergaderdata van de adviesraad en het gemeentelijke besluitvormingsproces.
De werkwijze van de adviesraad zal in de kern niet veranderen. Wel hebben we naast de
bestaande vaste thema’s van het sociaal domein enkele speerpunten voor 2020: evaluatie
beleidsplan Sociaal domein, evaluatie Minimabeleid, voortgang werk van de commissie VNverdrag. Bovendien streven we ernaar nog minstens 1 nieuw lid (per jaar) te vinden, met een
sterke voorkeur voor (nu) iemand uit Middelaar. Profilering, ten slotte, zal dit jaar nadrukkelijk
geagendeerd worden in een van de vergaderingen van de ASD.
F.S.M. (Erik) Dracht,
Voorzitter Adviesraad Sociaal Domein
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BIJLAGE: financiële verantwoording 2019
werkelijk
notuleren vergaderingen

begroot

secretariële ondersteuning

€
€

2.440
1.620

vergaderkosten

€

345

lidmaatschap koepel

€

500

diversen

€

80

communicatie

€

-

opleiding

€

370

vacatiegelden

€

4.600

totaal

€

9.955

€

2.500

€

4.450

€
4.650
€ 11.600

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-begroting. De secretariële werkzaamheden zijn alle
andere werkzaamheden die nodig zijn ter ondersteuning van de ASD (correspondentie,
voorbereiden nieuwsbrieven, opzetten concept jaarverslag, archivering, 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), het lidmaatschap van de vereniging van lokale adviesraden Sociaal Domein (de
Koepel) en de opleiding en vacatiegelden, hebben het daartoe beschikbare budget met iets
meer dan € 1.600,- onderschreden.

BIJLAGE:

visie op rol en kerntaak ASD 2020

versie 2018 (jan.)
versie 2019 (nov.)
datum

: ASD/voorbereiding Fred Baumann, Erik Dracht
: gewijzigd bij zelfevaluatie
: 28 november 2019

Visie
De ASD adviseert op de beleidsterreinen Jeugd, Wmo en Participatie. Op hoofdlijnen
onderscheidt de ASD drie aspecten bij de uitvoering van de haar opgelegde taak om de cliëntenen burgerparticipatie op zorgvuldige wijze in te vullen en op integrale wijze vorm te geven:
participatie, voorzieningen en informatie & dienstverlening.
De ASD volgt en bewaakt het eigen proces van advisering, van besluitvorming door college e/o
raad en van implementatie door de gemeente. De ASD signaleert mogelijke hiaten en onbedoelde
effecten in wetgeving en beleid.
De ASD kijkt, oordeelt en adviseert altijd vanuit het perspectief van de inwoner in het
algemeen en die van de inwoner als (potentiële) cliënt in het bijzonder.
De ASD maakt gebruik van contacten met haar netwerk. Het netwerk van de ASD is te
onderscheiden in georganiseerde cliëntenraden en belangenverenigingen en de nietgeorganiseerde cliënten en inwoners, ook uit het persoonlijke netwerk van de individuele leden.
De ASD is alert op signalen vanuit de inwoners van de gemeente. De adviesraad beoogt
inwoners een stem te geven door deze signalen mee te wegen in gevraagde en ongevraagde
advisering.
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