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Voorwoord van de voorzitter 

Geachte lezer, 
 
In april 2018 is de Adviesraad Sociaal Domein De Bilt (ASD) van start gegaan. Tijdens een 
feestelijke bijeenkomst met wethouder Anne Brommersma, leden van de Ouderenraad De 
Bilt, de Cliëntenraad Sociale Zaken De Bilt en de Wmo Advies Raad De Bilt vond de officiële 
installatie plaats.  
Het resultaat is één onafhankelijke adviesraad voor de gemeente De Bilt en betreft het 
gehele sociale domein. De leden van de Cliëntenraad Sociale Zaken De Bilt en de 
Ouderenraad De Bilt werden in deze bijeenkomst bedankt voor hun positieve bijdrage aan 
het proces om de Adviesraad Sociaal Domein De Bilt vorm te geven. 
 
De ASD heeft de volgende domeinwerkgroepen ingesteld: 
 
- Domein Wonen, Zorg en Welzijn 
 
- Domein Jeugd 
 
- Domein Inclusieve Samenleving 
 
- Domein Werk en Inkomen 
 
- Domein Sociale Verzilvering 
 
Deze domeingroepen worden ook mede bezet door personen die geen lid zijn van de ASD. 
De domeingroepen doen zowel aan beleidsvoorbereiding, verdieping op hun domeingebied 
als aan belangenbehartiging. 
 
De Adviesraad Sociaal Domein De Bilt heeft dit jaar 3 adviezen, 1 visiedocument en 1 
schrijven uitgebracht: 
 

- Advies op rapport KokxDeVoogd over rechtsvorm CJG, januari 2018 
- Buurten in hun Kracht, april 2018 
- Advies evaluatie Jeugdwet, mei 2018 
- Schrijven inzake Kadernota 2019-2022 en effecten op kadernota  

van de implicaties VN verdrag rechten voor mensen met beperking, juni 2018 
- Advies gemeente Kostenbeheersing Sociaal Domein, november 2018 

 
We hebben geparticipeerd in gemeentelijk verband in beleidsvoorbereiding ten aanzien van: 
 

- Sporten voor mensen met een beperking 
- Implementatie VN-verdrag voor mensen met een beperking 
- Genderbeleid 

 
De leden van de ASD hebben deelgenomen aan diverse bijeenkomsten op het terrein van 
jeugdhulp, armoedebeleid, huisvesting, mantelzorg en cliëntenbijeenkomsten e.a. 
 
Tevens is er veel tijd gestoken in de vormgeving en inrichting van de Adviesraad Sociaal 
Domein De Bilt. 
 
Met het oog op de verkiezingen in maart 2018 heeft de ASD ten behoeve van de politieke 
partijen een nota opgesteld met daarin 13 speerpunten. Met diverse fracties binnen de 
gemeenteraad is hier plezierig en inspirerend overleg over gevoerd. In het coalitieakkoord 
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zijn resultaten teruggevonden van deze gesprekken zoals bijvoorbeeld het opstellen van de 
Inclusieve agenda. 
 
Er zijn dit jaar weinig adviesaanvragen ontvangen van de gemeente. Hieraan lag ten 
grondslag de verkiezingen en de collegevorming die pas in juni was afgerond. In dit jaar 
hebben vooral de grote overschrijdingen in het sociaal domein en in het bijzonder bij de 
Jeugdzorg (3 miljoen) centraal gestaan. Hierover hebben we veel gesproken in de ASD.
  
Jeugdzorg is om meerdere redenen een urgent vraagstuk. Kinderen en ouders die in een 
noodsituatie verkeren moeten snel, goed en professioneel geholpen worden. Dit kost geld, 
maar hierop beknibbelen is een kortzichtige beslissing met grote maatschappelijke gevolgen 
op langere termijn. Eenmaal beschadigde en getraumatiseerde kinderen kunnen later buiten 
de boot vallen. Een ongelukkig kind wordt vaak een ongelukkige volwassene. Adequate 
Jeugdzorg is en blijft een verantwoordelijkheid van de samenleving. Als Adviesraad Sociaal 
Domein onderstrepen wij dit uitgangspunt zeer nadrukkelijk. 
 
Het college en de ambtenaren wil ik bedanken voor de dialoog en ondersteuning.  
 
Ook wil ik de leden van de ASD bedanken voor hun grote inzet en kwaliteitsvolle bijdrage in 
het afgelopen jaar. Jullie inzet, deskundigheid en de prettige werksfeer maakt dat wij kunnen 
terugkijken op wederom een vruchtbaar jaar. 
 
Hans Voogt 
 
Voorzitter Adviesraad Sociaal Domein De Bilt 
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Sociaal domein 

Dit jaarverslag is bestemd voor het college van burgemeester en wethouders, de 
gemeenteraad van de gemeente De Bilt, voor de burgers van deze gemeente, 
belangengroepen en andere geïnteresseerden.  
 
Het brede terrein van het sociaal domein bevat o.a. de Wmo (Wet maatschappelijke 
ondersteuning). Deze wet regelt dat mensen met een beperking (van welke aard en leeftijd 
dan ook) ondersteuning krijgen. Het kan hierbij gaan om mensen met een fysieke beperking, 
mensen met psychische problemen, ouderen en iedereen die op een of andere manier 
ondersteuning nodig heeft om zelfstandig te kunnen functioneren in de samenleving. 
 
De overheid heeft door wetgeving vormgegeven aan het beleid om mensen zolang mogelijk 
zelfstandig te laten wonen. Dit door ze aan te spreken op eigen kracht en ondersteuning te 
bieden daar waar nodig. Het Sociaal Team van MENS De Bilt bepaalt samen met de hulp 
vragende burger wat daarvoor nodig is. Soms kan dit op eigen kracht, soms met hulp van 
familie, vrijwilligers of buren. Ook kan het in bepaalde gevallen nodig zijn dat zorg en/of 
hulpmiddelen moeten worden aangeschaft. De gemeente bepaalt of de aangeboden hulp 
geleverd kan en mag worden.  
 
Onder de Jeugdwet vallen bijna alle kinderen van 0 tot 18 jaar die tijdelijk of langer 
ondersteuning nodig hebben tijdens het opgroeien. Deze wet regelt begeleiding, 
behandeling, kortdurend verblijf (logeren) en waar nodig verblijf in een instelling met 
persoonlijke verzorging, verpleging en behandeling. Kinderen die onder deze wet vallen 
hebben vaak meerdere vormen van ondersteuning nodig. Het Centrum voor Jeugd en Gezin 
(CJG) regelt indien nodig de toegang tot ondersteuning. De ASD werkt op dit thema samen 
met regio Zuid Oost Utrecht (ZOU). 
  
De Participatiewet probeert om zoveel mogelijk mensen, met en zonder arbeidsbeperking, 
weer aan de arbeidsmarkt deel te laten nemen. Met de invoering van de Participatiewet zijn 
de regelingen Wajong, WWB en Wsw samengevoegd tot één nieuwe regeling. 
 
Doelstellingen en ambities 
 
In dit jaarverslag leggen wij verantwoording af aan het college en de burgers van de 
gemeente De Bilt over onze werkzaamheden van het afgelopen jaar. De ASD is een 
onafhankelijke adviesraad voor inspraak, advies en gezamenlijke belangenbehartiging voor 
alle inwoners van de gemeente De Bilt die met de Wmo, de Jeugdwet en de Participatiewet 
te maken hebben. Het college heeft hierover haar ambities verwoord in het 
collegeprogramma en aanvullende beleidsstukken. 
 
De ASD denkt steeds vaker op bepaalde terreinen al vroeg in het proces van 
beleidsbepaling mee. Voortdurend wordt getracht om het kennisniveau te verbeteren en in te 
spelen op signalen van inwoners uit de gemeente of organisaties die binnen de 
gemeentegrenzen werkzaam zijn.  
 
Het jaar 2018 heeft voor de Adviesraad voor en groot deel in het teken gestaan van het 
omvormen van de Wmo Advies Raad in de Adviesraad Sociaal Domein De Bilt. Daarnaast 
heeft de voorzitter zitting genomen in een gemeentelijke Taskforce Sociaal Domein om zo 
scenario’s en maatregelen te benoemen die zouden kunnen dienen als mogelijke acties om 
kostenbeheersing in het sociale domein te realiseren. 
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Werkwijze 
 
De ASD bestaat uit een onafhankelijk voorzitter en twaalf leden. Alle leden hebben een 
specifiek onderdeel van de Wmo, Jeugdwet of Participatiewet onder zijn of haar 
verantwoordelijkheid, maar alle leden samen zijn verantwoordelijk voor het hele sociale 
domein. De ASD heeft besloten om de verschillende (beleids) werkzaamheden en 
activiteiten onder te brengen in domeinen. Een advies wordt door een domeingroep 
voorbereid en in de maandelijkse vergadering besproken en vastgesteld. 
 
De ASD vergadert in principe iedere tweede dinsdag van de maand (behalve in de maanden 
juni en juli) op de vaste locatie in een vergaderzaal in het gemeentehuis. De vergadering 
wordt voorbereid door het dagelijks bestuur, bestaande uit de voorzitter, vicevoorzitter en de 
secretaris. Zij zorgen er ook voor dat de lopende zaken worden afgehandeld om zo de druk 
van de vergadering te halen. 
 
Het college van burgemeester en wethouders legt beleidsvoornemens aan ons voor ter 
advisering. Dit jaar beduidend minder dan andere jaren. 
 
Elk jaar wordt er een werkplan opgesteld waarin de speerpunten worden benoemd.  
 
Bij verschillende vergaderingen is er ook op uitnodiging van de Adviesraad een spreker 
aangeschoven waaronder de wethouder, deskundigen en verschillende beleidsambtenaren. 
De leden van de raad hebben zelf contact onderhouden met MENS De Bilt, deelgenomen 
aan netwerkoverleggen en zijn aangeschoven bij externe vergaderingen en conferenties. 
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Samenstelling van de Wmo Advies Raad De Bilt/ Adviesraad 
Sociaal Domein De Bilt  

De Wmo Advies Raad is in 2007 gestart en bestaat in 2018 uit 13 gemotiveerde en 
geïnteresseerde inwoners van de gemeente De Bilt.  
 
De ASD stond onder leiding van een onafhankelijk voorzitter en maakt gebruik van 
professionele ondersteuning.  
 
Voorzitter   Hans Voogt  

Vicevoorzitter   Ad van Zijl 
 
Secretaris   Marijke Drieenhuizen 
Postadres   Koningin Julianalaan 29, 3738 VA Maartensdijk 
     
E-mail    info@asddebilt.nl 
 
Website   www.asddebilt.nl 
 
Bart van den Dolder  penningmeester 
 
 
Leden 
Tonny Bitter  lid  
Kees Floor   lid 
Danielle Janssen  lid  
Joep van der Linden              lid  
Carla Roosen  lid  
Ritie van Rooyen   lid  
Hafid Sedoukki  lid  
Hanneke Toemen lid  
Yvonne Wesselink lid  
   
Vacature   GGZ / (O)GGZ en Jeugd 
  
De Adviesraad werd ook in 2018 ondersteund door Fenny de Graaf (tot 1 december 2018). 
	

Overleg en contact 

De Adviesraad onderhield op verschillende manieren contacten met de achterban. De leden 
zijn veelal betrokken bij maatschappelijke organisaties en via die leden komen signalen 
binnen. De raad realiseert zich nog steeds dat het goed zou zijn om over een grotere en 
directe achterban te beschikken. Via de Cliëntenraad en de Ouderenraad wordt een deel van 
die achterban nu bereikt.  
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Domein Jeugd 
 
In 2018 is de ASD veel bezig geweest met het Domein Jeugd. Dit mede door de grote 
geprognosticeerde tekorten in het sociaal domein, vooral op het gebied van Jeugd ( 3 
miljoen op jaarbasis) in de gemeente De Bilt. 
 
Dit heeft geresulteerd in twee adviezen: 

- Advies evaluatie Jeugdwet  
- Advies Adviesraad Sociaal Domein inzake rapport College De Bilt Kostenbesparing 

Sociaal Domein  
Zie site https://www.asddebilt.nl voor deze adviezen. 
 
Tevens hebben de leden van de Domeingroep Jeugd deelgenomen aan: 

- Overleggen Zorg aan Tafel (Overleg zorgaanbieders/ cliëntenvertegenwoordigers/ 
ambtenaren) ten aanzien van beleidsontwikkeling/inkoop in de regio Zuid Oost 
Utrecht betreffende jeugdhulp) 

- Taskforce gemeente De Bilt inzake rapport College De Bilt: Kostenbesparing Sociaal 
Domein  

- Overleg met CJG 
- Diverse werkgroepen In ZOU verband 

 
Als we terug kijken is doordat de regie bij de gemeente is gekomen, de volgende effecten 
mede bereikt/ontstaan: 

- Decentralisatie heeft voor een snellere signalering gezorgd. Wijkteams zitten dichter 
op de jongeren en zien meer problemen waardoor de hulp aan het aantal jongeren is 
toegenomen. En jongeren worden daardoor sneller in behandeling genomen 

- Door een betere en snellere diagnostisering zijn veel problemen in het jeugddomein 
eerder in beeld dan vóór de decentralisatie in 2015 

- De drempel om problemen te bespreken is afgenomen. Was vroeger wellicht 
schaamte een barrière om je probleem maar niet te bespreken, tegenwoordig is dat 
niet langer meer zo. (meer assertiever gedrag) 

- De sterke invloed van de prestatie maatschappij op het lichamelijk en geestelijk wel- 
bevinden van jeugdigen. De druk om te presteren, de druk van sociale media, de 
druk om aan allerlei ideale verwachtingen te voldoen kan zeker negatieve (stress) 
effecten opleveren 

- Maar dus ook een tekort van 3 miljoen op jaarbasis 
- En er zijn nog steeds, zij het in beperkte mate, wachtlijsten. 

  
Ten aan zien van het rapport College De Bilt  Kostenbesparing Sociaal Domein (november 
2018) hebben wij op hoofdlijnen het volgende geadviseerd (Zie site https://www.asddebilt.nl 
voor het gehele advies). 
 
Wij adviseren een grondiger uitwerking van het kwantitatieve gedeelte van het onderzoek 
van de gemeente. Wat betekenen bijvoorbeeld die demografische ontwikkelingen in 
financiële zin? Hoe kun je hier op anticiperen? 
 
Daarnaast adviseren we dat de gemeente aandringt op goede registratieve gegevens van 
alle zorgaanbieders Jeugd. Wil de gemeente goed kunnen sturen op beleid heeft zij 
adequate cijfermatige gegevens nodig.  
 
Wij adviseren sterker in te zetten op samenwerking tussen het diagnostisch team van het 
Centrum voor Jeugd en Gezin, de huisartsen en de scholen als het gaat om 
aandachtstoornissen en andere psychosociale problemen. 
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Nogmaals benadrukken wij de noodzaak dat de gemeente haar eigen regierol versterkt in 
het kader van: één gezin, één plan, één regisseur, maar ook wat betreft hulp: zo dichtbij 
mogelijk, zo kort durend als mogelijk is en zo licht mogelijk.  
 
Wij adviseren ook om meer aandacht te besteden aan preventieve activiteiten. Deze 
activiteiten kunnen zeker een bijdrage leveren aan het terugdringen van dure tweedelijns 
zorg. 
 
Het alternatief voor het kamertrainingscentrum wordt door ons van harte ondersteund. Wij 
adviseren dan ook onderzoek te doen naar het opzetten van een business case over de 
mogelijkheden voor jongeren met een lichte zorgvraag om mee te doen aan groepswonen 
met begeleiding. 
 
Wij adviseren om de samenwerking van met de kleine aanbieders onder de vlag van het 
Centrum van Jeugd en Gezin te stimuleren. 
 
We adviseren om toe te werken naar gezamenlijke uitgangspunten inzake de criteria voor 
verwijzing naar eerste- of tweedelijnszorg Hiermee wordt voorkomen dat jongeren te lang (en 
onnodig) in de tweede lijns zorg verblijven alsook dat jongeren ten onrechte niet voorzien 
worden van eerste lijns zorg.  
 
We adviseren door middel van convenanten tot afspraken te komen over het 
doorverwijsgedrag van o.a. huisartsen, scholen, CJG en (kleine) zorgaanbieders. 
We hopen dat er vanuit het Rijk extra gelden zullen komen naar gemeenten die te kampen 
hebben met (komende) overschrijdingen op uitgaven in het Sociaal Domein, zoals de 
gemeente De Bilt. Daarnaast hebben we er begrip voor dat de gemeente zoekt naar 
manieren om haar uitgaven op dit gebied in het gareel te houden. 
 
Ten slotte: Kinderen en ouders die in een noodsituatie verkeren moeten snel, goed en 
professioneel geholpen kunnen worden. Dat kost natuurlijk geld, maar hierop beknibbelen is 
een kortzichtige beslissing met grote maatschappelijke gevolgen op langere termijn. 
Eenmaal beschadigde en getraumatiseerde kinderen vallen later vaak buiten de boot. Een 
ongelukkig kind wordt vaak een ongelukkige volwassene. Adequate jeugdzorg is en blijft 
onze verantwoordelijkheid als samenleving. Als Adviesraad Sociaal Domein onderstrepen wij 
dat uitgangspunt zeer nadrukkelijk. 
 
Samenstelling 
Het team Domein Jeugd is als volgt samengesteld: 
Kees Floor en Hans Voogt 
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Domein Inclusieve Samenleving 
 
Een Inclusieve samenleving is een samenleving waarin iedereen mee kan doen ongeacht 
culturele achtergrond, leeftijd, talenten of beperkingen. Inclusie wordt genoemd rond groepen 
mensen zoals allochtonen, kansarmen en mensen met een handicap/functiebeperking. Het 
meedoen strekt ver: naast recht op arbeid, ook ondersteuning, non-discriminatie, redelijke 
aanpassing en positieve actie. Waarbij duidelijk moet zijn dat aanpassing niet bij deze groep 
ligt maar dat de maatschappij zich moet aanpassen. Inclusie is terug te vinden in het 
onderwijs, vrijetijdsbesteding, in tewerkstelling en in wonen. 
 
Uitgangspunten 
Binnen dit domein richten wij ons in eerste instantie op toegankelijkheid (in de brede zin; dus 
ook de toegang tot begrijpelijke informatie en bejegening op niveau). Toegankelijkheid is de 
norm. De doelstelling van dit domein is het bereiken van een inclusieve samenleving voor de 
gemeente De Bilt zoals beschreven in het VN-Verdrag. 
 
Thema 
In de Bilt een inclusieve samenleving opbouwen aan de hand van de door de gemeente 
opgestelde agenda. 
 
Ondernomen activiteiten 
Deze zijn divers van karakter, deels vanuit de domeingroep maar ook deels vanuit de 
werkgroep Toegankelijkheid. De werkgroep Toegankelijkheid heeft twee vaste leden in de 
ASD. 

- Deelname aan de bijeenkomst ‘De fiets voorop’ in H.F. Witte Centrum De Bilt, 5 juni 
2018 

- Advies over parkeren op de Driehoek, 23 februari 2018 
- Ervaringsbijeenkomst georganiseerd “Wat is uw handicap?” op 18 oktober 2018 
- Deelname klankbordgroep voor het opstellen van de ‘Agenda Inclusieve 

Samenleving’ 
- Bijwonen bijeenkomst Inclusie en sport, deelname aan een schouw en input leveren 

aan de gemeente op dit gebied 
- Deelname aan verkeersplatform, adviesorgaan voor de gemeente waar diverse 

partijen aan deelnemen. In dit geval wordt de toegankelijkheid van de gemeente als 
uitgangspunt ingebracht. 

- Opmerkingen meegegeven op BLVC plan Vinkenplein 
- Adviseren betreffende de ontwikkeling van Bilthoven Centrum en vooral de 

Kwinkelier. Hiervoor zijn gesprekken geweest met de projectleider van de gemeente 
en de projectleider van de ontwikkelaar van de Kwinkelier. 

- Er is input gegeven tijdens de gemeentelijke inloopavond over parkeren, in Bilthoven 
Centrum /Vinkenplein op 26 november 2018. Tevens over MIVA plaatsen en 
algemene toegankelijkheid. 

- Tijdens de zomerperiode regelmatig ontoegankelijke situaties gemeld, daarin tevens 
meldingen van blinde bewoonster van Bilthoven meegenomen. 

- Bijeenkomst van de koepel Adviesraden 
- Aandacht gevraagd voor een openbaar toilet in het Centrumplan. Middels een 

raadsmotie is nu vastgelegd dat die er moet komen. 
- Rondgang met gem. ambtenaar “Toegankelijkheid” inzake de situatie rond 

Hessenweg/Looijdijk en de winkels daar. 
- Deelname aan “actieplan Hessenweg” een groep van gemeenteambtenaren, 

ondernemers en een raadslid. 
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Samenstelling 
Het team Domein Inclusieve samenleving is als volgt samengesteld:  
Daniëlle Janssen, Yvonne Wesselink, Hans Voogt en Marijke Drieënhuizen.  
Externe leden: 
Wilma Dijkstra (lid werkgroep Toegankelijkheid) en Ineke Stienstra (lid Biltse Sport 
Federatie) 
 

Domein Wonen, Zorg en Welzijn 

Doelstelling 
- Het opstellen van kwalitatief goede adviezen (gevraagd en ongevraagd) aan het 

College en de gemeenteraad. Hiervoor is het noodzakelijk, dat de gehele 
Domeingroep zich regelmatig verdiept in relevante vraagstukken en onderwerpen op 
het terrein van Wonen Zorg en Welzijn. 

 
Uitgangspunten 

- Leefwereld vanuit de burger is belangrijker dan de systeemwereld 
- Het perspectief vanuit de burger / cliënt staat centraal 
- Uitgaan van eigen kracht van de burger / cliënt en zijn of haar eigen prioritering 
- Niet iedereen is in staat om vanuit eigen kracht te acteren. Daarom ook oog hebben 

voor de kwetsbare burger die niet mee kan komen in de ideologie van de eigen 
kracht filosofie door bijvoorbeeld het ontbreken van een voldoende sociaal netwerk 

 
Aandachtspunten / Onderwerpen / Thema’s 

- Inzicht is de demografische ontwikkelingen en de daaruit voortvloeiende woon-, zorg- 
en welzijnsbehoefte 

- Hoe kunnen ouderen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen in hun eigen 
vertrouwde omgeving en wat is daar voor nodig?  

- Volgen van de update van de gemeentelijke Woonvisie en desgevraagd hierop 
reageren 

- Hoe kunnen zorgzame wijken en buurten worden gestimuleerd? 
 
Concreet wordt daarbij gedacht aan 

- Levensloop bestendig bouwen en levensloopbestendige woonomgeving 
- Strategische nieuwbouw 
- Doorstroming en bewustwording (tijdig nadenken over verhuizen van grote woning 

naar meer passende woonvorm) 
- Aanpassen van de woningvoorraad aan de demografische ontwikkelingen (dubbele 

vergrijzing) 
- Kleinschalige projecten, mede ter voorkoming van sociaal isolement (o.a. 

hofjeswoningen) 
- Locaties, betaalbaarheid en duurzaamheid 
- Inzicht in de zorginfrastructuur van de (kleine) kernen 

 
Ondernomen activiteiten 
De eerste bijeenkomst van de Domein Werkgroep vindt plaats op 21 februari 2019. 
Belangrijkste onderwerp van bespreking: 

- Uitgangspunten Woningbouwambitie en Woningbouwopgave gemeente De Bilt. 
 
Samenstelling 
Het team Domein Wonen Zorg en Welzijn is als volgt samengesteld: 
Ad van Zijl, Kees Floor, Hanneke Toemen, Yvonne Wesselink, Carla Roosen en Hafid 
Sedoukki.  
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Domein Sociale Verzilvering 
 
Doelstelling 
Het opstellen van kwalitatief goede adviezen (gevraagd en ongevraagd) aan het college en 
de gemeenteraad. Hiervoor is het noodzakelijk dat de leden van de domeingroep zich 
verdiepen in relevante onderwerpen, vraagstukken en activiteiten op het terrein van sociale 
verzilvering (inzet van vitale ouderen). 
 
Uitgangspunten 
Het aantal 65-plussers neemt snel toe en maakt een steeds groter deel van de Nederlandse 
bevolking uit. Wat oneerbiedig noemen we dat ‘vergrijzing’. We associëren vergrijzing vooral 
met bedreigingen: hoe houden we de pensioenen en de ouderenzorg overeind. Er is echter 
ook een andere kant van de medaille: een groeiende groep mensen met een enorm 
potentieel aan kennis, ervaring en tijd dat erom vraagt ‘verzilverd’ te worden. Ouderen doen 
al heel erg veel maar er is nog steeds een groot ongebruikt potentieel. Uit onderzoek 
(Movisie 2010) blijkt dat deze mensen zich best nog ergens voor willen inzetten als zij 
tenminste ervoor gevraagd worden en de juiste randvoorwaarden worden geboden.  
Uitgangspunt voor dit domein is dus advisering over zowel vergroting van het aantal actieve 
65 plussers als advisering over mogelijke verbeteringen van de randvoorwaarden voor het 
verrichten van vrijwilligerswerk door 65-plussers.  
 
Aandacht thema’s  

- Thema sociale verzilvering op de agenda krijgen 
- Concrete doelstellingen helpen formuleren 
- Communicatie op gang helpen 

 
Ondernomen activiteiten 
Er heeft een bespreking plaatsgevonden met de directie van MENS om te bezien op welke 
wijze MENS in het vrijwilligersbeleid aandacht kan besteden aan de (vergroting van) de inzet 
van ouderen in het vrijwilligerswerk.  
Er heeft regelmatig contact plaatsgevonden met de coördinator huisbezoeken van MENS (zij 
bieden alle inwoners van De Bilt die 80 of 85 worden en nog zelfstandig wonen)een 
informatief huisbezoek aan om te bespreken wat de relevante bevindingen zijn voor 
adviezen door de domeingroep. 
 
Er zijn afspraken gemaakt voor overleg in 2019 tussen een vertegenwoordiging van de 
domeingroep, de directeur MENS en het gezondheidscentrum De Bilt om gezamenlijke 
aandachtspunten en thema’s ten aanzien van de zelfstandige oudere te ontdekken en te 
bespreken.  
 
Samenstelling 
Het team Domein Sociale Verzilvering is als volgt samengesteld: 
Joep van der Linden, Carla Roosen, Ritie van Rooijen en Hanneke Toemen 
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Domein Werk en Inkomen 
 
Doelstelling	
Er wordt onderzocht wat de verschillende verantwoordelijkheden zijn van de Cliëntenraad 
Sociale Zaken De Bilt (CR) en de Domeingroep Werk en Inkomen of breder getrokken de 
ASD. 
 
Uitgangspunten 
In de nieuwe samenwerking houdt de CR zich bezig met belangenbehartiging, de ASD regelt 
de advisering naar het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad van 
de gemeente De Bilt. 
 
Een klein deel van het budget van de gemeente De Bilt voor het uitvoeren van de 
Participatiewet gaat naar gemeente De Bilt voor het opstellen en uitvoeren van lokaal beleid. 
De rest gaat naar de vijf regionaal samenwerkende gemeenten vertegenwoordigd in de 
Regionale Dienst Werk en Inkomen Kromme Rijn Heuvelrug (RDWI) met in het algemeen 
bestuur wethouder Anne Brommersma en in het dagelijks bestuur wethouder Dolf 
Smolenaers. Het RDWI stelt het beleid op en de Regionale Sociale Dienst (RSD) voert dit 
uit.  
 
Als er in de regio wordt samengewerkt is het moeilijk om lokaal daar invloed op uit te 
oefenen. Dit geldt zowel voor de verschillende gemeenteraden als de adviesraden. 
 
Twee leden van de CR nemen deel aan de Regionale Cliënten Raad (RCR). De doelstelling 
van de RCR is vastgelegd in de Verordening Cliëntenparticipatie Sociale Zaken Wet werk en 
bijstand Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug (2015). Zij bewaken de kwaliteit 
van de dienstverlening bij de uitvoering van de wet en streven er naar deze waar mogelijk te 
verhogen. 
 
De taken van de RCR bestaan uit: 

- het behartigen van de collectieve belangen  
- het gevraagd en ongevraagd adviseren primair aan het algemeen bestuur en aan de 

gemeenteraden 
De RCR is bevoegd zich uit te spreken over het beleid van de RSD, de dienstverlening van 
de RSD en de vragen die ten grondslag liggen aan de evaluatie. 
 
Aanpak 

- onderzoeken hoe gemeenten in onze regio werken, mede door contacten te leggen 
met de andere regionale adviesraden 

- zo nodig overleg voeren met beleidsambtenaar De Bilt 
 
Daarnaast zullen wij als domeingroep ons bezighouden met onderwerpen als de 
tegenprestatie, armoedebeleid en zaken die ons aangereikt worden via de CR. 
 
Ondernomen activiteiten 
In eerste instantie ligt de focus op het verbreden van de kennis. Daarnaast is er regulier 
overleg geweest met de beleidsmedewerker en zijn in de regio bijeenkomsten bijgewoond. 
 
Samenstelling 
Het team Domein Werk en Inkomen is als volgt samengesteld: 
Tonny Bitter, Ritie van Rooijen, Joep van der Linden en Marijke Drieenhuizen 
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Financiën 

Inleiding 
De ASD De Bilt is ontstaan door het samengaan van de Ouderenraad, de Cliëntenraad en 
de WMO-raad. Op 10 april 2018 was de oprichtingsvergadering. 
Tot 2018 voerden Cliënten- en Ouderenraad een eigen administratie. Zij legden afzonderlijk 
verantwoording af aan de gemeente over het gevoerde (financiële) beleid. De gemeente De 
Bilt voerde de administratie voor de toenmalige WMO-raad. 
 
Door de oprichting van de ASD De Bilt is dit gewijzigd: de ASD De Bilt legt nu zelf 
verantwoording af.  
 
Het resultaat over 2018 bedraagt € 508,65. 
Dit bedrag wordt aan de algemene reserve toegevoegd. 
 
De Jaarrekening is vastgesteld op de vergadering van de ASD De Bilt op 12 februari 2019 en 
gecontroleerd door de kascommissie (zie bijlage 1). 
 
 
2 Balans per 31-1-2018 

 
 

 
3 Toelichting Balans 
 
3.1 Debiteuren 
De ASD De Bilt ontvangt jaarlijks een subsidie van de gemeente De Bilt. 
Voor 2018 is de subsidie voor de WMO, een van de rechtsvoorgangers van de ASD De Bilt, 
vastgesteld op € 17.964. 
Dit bedrag is 8-8 uitbetaald, na verrekening van de door de gemeente over het eerste 
halfjaar gefinancierde kosten (zie paragraaf 5). 
 
Met de Oudenraad is afgesproken dat een deel van het budget van deze raad in 2018 naar 
de ASD De Bilt zou worden overgeheveld, ter dekking van de vacatiegelden van de 3 nieuwe 
leden uit deze bloedgroep. 
De Ouderenraad heeft daartoe een bedrag van € 1.547 naar de ASD De Bilt overgemaakt. 
 

Ref. 31-12-08
ACTIVA
Debiteuren 1 -€														

Kas,	Bank 2 7.732,75€					

TOTAAL 7.732,75€				

Ref. 31-12-08
PASSIVA
Algemene	Reserve 508,65€								

Crediteuren	 3 7.224,10€					

TOTAAL 7.732,75€				
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Met de Cliëntenraad is afgesproken dat deze organisatie in 2017 en 2018 de vacatiegelden 
voor de leden in de ASD De Bilt zelf betaalt Deze kosten komen dus niet voor rekening van 
de ASD De Bilt. 
De gemeente heeft 16-2-2018 vacatiegeld aan de vertegenwoordigers van de Ouderenraad 
betaald. In lijn met de gemaakte afspraken zijn deze bedragen teruggestort op de rekening 
van de ASD De Bilt. Het gaat om € 950,28. 
 
Per 31-12-2018 zijn er geen vorderingen. 
 
3.2 Kas, Bank 
De ASD De Bilt heeft per 16-6 een eigen bankrekening, waarmee de betalingen worden 
verricht.  
De voorzitter en penningmeester zijn zelfstandig bevoegd tot het doen van betalingen. Hierbij 
wordt uitgegaan van het “4-ogen-principe”: de penningmeester betaalt facturen na 
goedkeuring door de voorzitter. 
De ASD De Bilt voert geen contante betalingen uit en heeft geen kas. 
 
3.3 Crediteuren 
Het betreft nog uit te betalen vacatiegeld 2018, vergoedingen voor notuleren en te betalen 
bankkosten De betalingen zijn alle in januari 2019 verricht. 
Het vacatiegeld bedraagt € 79,19 per bijgewoonde vergadering en is gebaseerd op de 
regeling vergoeding werkzaamheden gemeentelijke commissieleden 2018. 
 

 
 
  

Betaald
Vacatiegeld		ASD	2018 6.731,15€		 Crediteuren	
Vacatiegeld	ZOU	2018 316,76€						
Vergoeding	notuleren 158,38€						

7.206,29€		 17-01-19 7.206,29€		

Te	betalen	kosten	bankkosten 0,91€										 07-01-19 Crediteuren	
Te	betalen	kosten	bankkosten 9,00€										 07-01-19
Te	betalen	kosten	bankkosten 7,90€										 13-01-19

17,81€								 17,81€								

TOTAAL 7.224,10€		
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4 Winst- en Verliesrekening 2018 
 

 
 
5 Toelichting Winst- en Verliesrekening 
 
De gemeente de Bilt heeft de administratie voor de WMO/ASD gevoerd tot 30-6. 
In die periode is het vacatiegeld 2017 voor de WMO-raad uitbetaald, de kosten voor 
secretariële ondersteuning en diverse andere kosten, in totaal € 9.401,95. 
 

 
 
Na 1-7-2018 heeft de ASD De Bilt zelf de administratie gevoerd.  
In die periode is € 3.326,58 aan kosten gemaakt. 
 

4100 Vacatiegeld	2017
4100 Vacatiegeld	2018

4130 Automatisering	/	Onderhoud	Website
4140 Bankkosten
4200 Secr.	ondersteuning
4205 Vergoeding	notuleren
4210 Prof.	ondersteuning
4240 Huur
4270 Reiskosten
4400 Bijdragen	en	abonnementen

4420 Representatie	(attenties,teambuilding)
4430 Bijeenkomst	achterban	en	voorlichtingsmateriaal
4700 Scholing
4900 Onvoorziene	uitgaven

Kosten

8100 Budget	WMO-Raad
8101 Budgetoverveling	Clientenraad	Vacatiegeld	2017
8102 Budgetoverveling	Ouderenraad	2018

Inkomsten

Resultaat

Resultaatsbestemming
Naar	Algemene	Reserve

5.384,92€								
7.047,91€								

-€																	
28,24€													

5.788,20€								
158,38€											

-€																	
48,00€													

174,42€											
620,00€											

600,53€											
-€																	

102,03€											
-€																	

19.952,63€					

17.964,00€					
950,28€											

1.547,00€								

20.461,28€					

508,65€											

508,65€											

Lidmaatschapen 500,00€						
Scholing 52,03€								
Secr.	ondersteuning 3.465,00€			
Vacatiegeld	2017 5.384,92€			
Eindtotaal 9.401,95€		
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Na 31-12-2018 zijn er nog diverse betalingen gedaan ten laste van de exploitatie 2018, in 
totaal € 7.224,10 zie crediteuren onder 4.3 
 
Het budget 2018 voor de ASD De Bilt bedraagt in totaal € 20.461,28 en is als volgt 
opgebouwd: 
 

 

 

 

  

Bankkosten 10,43€											
Bijdragen	en	abonnementen 120,00€								
Huur 48,00€											
Reiskosten 174,42€								
Representatie	(attenties,teambuilding) 600,53€								
Scholing 50,00€											
Secr.	ondersteuning 2.323,20€					
Eindtotaal 3.326,58€					

8100 Budget	WMO-Raad
8101 Budgetoverveling	Clientenraad	Vacatiegeld	2017
8102 Budgetoverveling	Ouderenraad	2018

Inkomsten

17.964,00€					
950,28€											

1.547,00€								

20.461,28€					
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BIJLAGE 1: Verklaring kascommissie 

 

VERKLARING 

 

Hiermede verklaart de kascommissie de jaarrekening 2018, bestaande uit de volgende 
bescheiden: 

 

1. Balans per 31 december 2018 
2. Exploitatierekening over de periode 1 januari 2018 t/m 31 december 2018 

 

te hebben onderzocht aan de hand van bank- en kasbewijzen en te hebben goedgekeurd 

 

 

Leden van de kascommissie 

 

Naam    Handtekening 

 

Danielle Janssen:  w.g. 

 

 

Hanneke Toemen:   w.g. 

	

	

De	leden	van	de	kascommissie	zijn	lid	van	de	Adviesraad	Sociaal	Domein	De	Bilt	en	zijn	benoemd	
tijdens	de	vergadering	van	15	januari	2019	

	

De	Bilt,	24	januari	2019	
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BIJLAGE	2:	Vergelijking	W&V-rekening	met	Begroting	2018	

	

 

4100 Vacatiegeld	2017
4100 Vacatiegeld	2018

4130 Automatisering	/	Onderhoud	Website
4140 Bankkosten
4200 Secr.	ondersteuning
4205 Vergoeding	notuleren
4210 Prof.	ondersteuning
4240 Huur
4270 Reiskosten
4400 Bijdragen	en	abonnementen

4420 Representatie	(attenties,teambuilding)
4430 Bijeenkomst	achterban	en	voorlichtingsmateriaal
4700 Scholing
4900 Onvoorziene	uitgaven

Kosten

8100 Budget	WMO-Raad
8101 Budgetoverveling	Clientenraad	Vacatiegeld	2017
8102 Budgetoverveling	Ouderenraad	2018

Inkomsten

Resultaat

J2018
WMO	Raad	
B2018

Verschil	B2018	
en	J2018 Verklaring

5.384,92€								 4.500,00€						 (884,92)€											 Is	inclusief	vacatiegeld	CR	leden
7.047,91€								 -€																 (7.047,91)€								 wordt	in	2019	betaald

-€																	 1.800,00€						 1.800,00€									 Geen	kosten	gemaakt
28,24€													 -€																 (28,24)€													 Niet	begroot

5.788,20€								 8.150,00€						 2.361,80€									 €	727,65	bespaarde	BTW	en	minder	uren
158,38€											 -€																 (158,38)€											 Notuleren	geschiedt	per	1-11	door	leden	adviesraad

-€																	 1.000,00€						 1.000,00€									 Geen	kosten	gemaakt
48,00€													 -€																 (48,00)€													 Niet	begroot

174,42€											 -€																 (174,42)€											 Niet	begroot
620,00€											 550,00€									 (70,00)€													

600,53€											 800,00€									 199,47€													
-€																	 1.000,00€						 1.000,00€									 Geen	kosten	gemaakt

102,03€											 800,00€									 697,97€													
-€																	 -€																	 -€																			

19.952,63€					 18.600,00€				 (1.352,63)€								

17.964,00€					 18.600,00€				 636,00€													 Minder	budget	gekregen	dan	aangevraagd
950,28€											 -€																 (950,28)€											 Terugbetaling	door	gemeente	betaalde	vacatiegeld	2017

1.547,00€								 -€																 (1.547,00)€								 Bijdrage	OR	in	kosten	vacatiegeld	3	OR-leden	na	fusie

20.461,28€					 18.600,00€				 (1.861,28)€								

508,65€											 -€																 (508,65)€											


