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Voorwoord van de voorzitter 

Geachte Lezer  

 Hierbij presenteren wij het jaarverslag 2019 van de Adviesraad Sociaal Domein De Bilt 
(ASD). De ASD is een  onafhankelijke adviesraad voor het gehele sociale domein. We 
hebben door onze adviezen een bijdrage geleverd aan volwaardige en verantwoorde 
besluitvorming  binnen de gemeente De Bilt. In het perspectief dat dit ten goede komt aan 
die burgers waarvoor het sociale domein van belang is.  

 De Gemeente De Bilt heeft grote tekorten in het sociale domein. Deze tekorten spelen 
vooral in het domein Jeugd maar nu ook in de WMO. Overigens hebben bijna alle 
Nederlandse gemeenten te maken met deze financiële problematiek. Eind 2018  heeft de 
gemeenteraad daarom een taskforce ingesteld om het college en de gemeenteraad te 
adviseren over te nemen beleidsvoorstellen/maatregelen om de tekorten te reduceren. Dit 
heeft in 2019 geresulteerd in een eindrapport van de taskforce en van daaruit zijn er door het 
college 9 Maatschappelijke Businesscases  (mBC’s) opgesteld. Hierop hebben wij als ASD 
in 2019, 9 maal  geadviseerd.  De voortgang van deze mBC’s blijven wij kritisch volgen.  Het 
bestaan van deze tekorten bij de gemeente  hebben we meegewogen  als adviesorgaan, 
maar  het  cliënt- burgerperspectief blijft in deze dynamiek voor ons van belang.  

Hiernaast hebben wij de volgende adviezen ook nog uitgebracht:    
  - Advies woningbouwambities De Bilt     
   - Uitgangspunten Strategische  kader Participatiewet 

Zie voor de inhoud van de adviezen en de reactie college B&W onze site: www.asddebilt.nl 

Domeingroepen:   

In 2019 hebben we het functioneren van de Domeingroepen geëvalueerd en bijgesteld. De 
Adviesraad heeft nu de volgende Domeingroepen:  

1. Wonen, Zorg en Welzijn;  
2. Jeugd;  
3. Inclusieve Samenleving;  
4. Participatiewet, Werk en Inkomen. (zie de website voor nadere informatie over de 
domeingroepen) 

Vanuit de volgende visie hebben wij geadviseerd waarbij wij ons hebben laten 
inspireren door het boekje “Vijf jaar lokaal sociaal domein” 1 

De kracht van de participatiesamenleving is eigenaarschap. Lang waren de systemen 
leidend. Veel systemen zijn de leefwereld gaan domineren. Zelfs bij een intensieve 
zorgbehoefte is de zorg maar een onderdeel van het leven. Het draait ook om een zinvolle 
dag, deelname aan de samenleving, een eigen leven kunnen leiden etc. Het systeem is te 
ver verwijderd geraakt van de leefwereld. Er is niet één  burger en duidelijk wordt dat steeds 
meer burgers willen participeren/meedoen. Zij zouden willen kiezen voor een samenleving 
waarin ze een eigen aandeel hebben en eigen verantwoordelijkheid.  

 
1 Jasper Loots en Piet – Hein Peeters, “Vijf jaar lokaal sociaal domein / veel gedaan, te weinig bereikt”, 2020 
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Het ideaalbeeld is dat inwoners, overheden en ondernemers samen het eigenaarschap 
voelen voor een initiatief waaraan zij meedoen. Van belang hierbij is wel de financiële 
duurzaamheid van een initiatief. Wordt het eigenaarschap niet gevoeld, dan is er geen 
sprake van een participatiesamenleving, maar van een welzijns- of verzorgingsstaat. Dan 
gaan mensen weer achterover leunen. Nu pakken mensen solidariteit weer op. Ze willen 
weer omzien naar elkaar. Zie ook fenomenen als zorgcoöperaties (b.v. Austerlitz) en 
bijvoorbeeld een buurttuin. Dezelfde trends spelen zich af  in zorg- en welzijnsland. We zitten 
in een transitiefase: ‘De participatiesamenleving is er nog niet, maar we zijn wel stappen aan 
het zetten op weg ernaartoe.’  

De dynamiek in buurten zorgt er soms voor dat een enthousiast begonnen initiatief 
halverwege blijft steken. Bovendien heb je voor zorginitiatieven m.b.t. ernstiger problematiek 
vroeg of laat toch altijd professionals nodig. Als er nulde-lijns zorg ( zorg die gegeven wordt 
door mantelzorgers, vrijwilligers en familie) nodig is, kunnen inwoners nog wel iets 
betekenen, maar zodra er sprake is van schulden of van dementie of van ernstige 
problematiek, dan ben je als initiatief toch altijd weer afhankelijk van professionals.  
Versterken van sociale structuren is voor ons dan ook van groot belang. Niet bezuinigen op 
welzijn, maar versterken van de kracht van buurt, sport- en vrijetijdsverenigingen. Het college 
en de ambtenaren wil ik bedanken voor de dialoog en ondersteuning.  

De leden van de ASD wil ik 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 

De Bilt, 25 feb. 20 

www.asddebilt.nl 
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Sociaal Domein 

Dit jaarverslag is in eerste instantie bestemd voor het college van burgemeester en 
wethouders en de gemeenteraad van de gemeente De Bilt, maar ook voor de burgers van 
deze gemeente, belangengroepen en andere geïnteresseerden.  
 
Het Sociaal Domein bevat o.a. de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). Deze wet 
regelt dat volwassenen met een beperking (van welke aard en leeftijd dan ook) 
ondersteuning krijgen. Het kan hierbij gaan om mensen met een fysieke beperking, 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. Eigen kracht staat voorop en ondersteuning wordt geboden daar 
waar het nodig is.  
 
Het Sociaal Team van MENS De Bilt bepaalt samen met de hulp vragende burger wat 
daarvoor nodig is. Als dit op eigen kracht kan, geniet het de voorkeur, al dan niet met hulp 
van familie, vrijwilligers of buren. Als dat niet kan of wenselijk is wordt gekeken welke andere 
hulp ingezet kan worden. Ook kan het aanschaffen van hulpmiddelen hierbij een onderdeel 
zijn. 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). 
  
Via de Participatiewet probeert de gemeente om zoveel mogelijk mensen, met en zonder 
arbeidsbeperking, weer aan de arbeidsmarkt deel te laten nemen. De Regionale Sociale 
Dienst voert voor een groot deel de Participatiewet uit voor de gemeente De Bilt en voor de 
andere gemeenten in de regio Zuid Oost Utrecht. Het armoedebeleid wordt door de 
gemeente De Bilt uitgevoerd.  
 
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 2019 heeft voor de Adviesraad voor en groot deel in het teken gestaan van het 
uitbrengen van negen  adviezen over de door de gemeente opgestelde maatschappelijke 
Business Cases (mBC’s) naar aanleiding van de bevindingen van de in 2018 ingestelde 
Taskforce Sociaal Domein. 
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Werkwijze 
 
De ASD bestaat uit een onafhankelijk voorzitter en maximaal 13 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, vastgesteld en verstuurd naar de 
gemeente. 
 
De ASD vergadert in principe iedere tweede dinsdag van de maand (behalve in de maanden 
juni en juli) op een vaste locatie in het gemeentehuis. De vergaderingen worden 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. 
 
De bijeenkomsten zijn openbaar. Hier is echter nauwelijks gebruik van gemaakt. 
 
Het college van burgemeester en wethouders legt beleidsvoornemens aan ons voor ter 
advisering.  
 
Elk jaar wordt er een jaarverslag en een werkplan opgesteld. In het jaarverslag worden de 
activiteiten die het vorige jaar zijn ondernomen vastgelegd en in het werkplan worden de 
speerpunten voor het komende jaar benoemd.  
 
Tevens worden een begroting en een financieel jaarverslag opgesteld. 
 
Bij verschillende vergaderingen is er op uitnodiging van de adviesraad een spreker 
aangeschoven waaronder wethouders, 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. 
 

Samenstelling van de Adviesraad Sociaal Domein De Bilt  

De Wmo Advies Raad is in 2007 gestart en in 2018 overgegaan in de Adviesraad Sociaal 
Domein De Bilt. De raad bestaat uit maximaal 13 gemotiveerde en geïnteresseerde inwoners 
uit de verschillende kernen van de gemeente De Bilt.  
De ASD staat onder leiding van een onafhankelijk voorzitter.  
 
Samenstelling Dagelijks Bestuur: 
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 
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Leden: 
Tonny Bitter 
Bart van den Dolder (penningmeester) 
Kees Floor 
Joep van der Linden 
Carla Roosen 
Ritie van Rooijen 
Hafid Sedoukki 
Hanneke Toemen 
Yvonne Wesselink        
 
Rooster van aftreden 

Naam    Lid sinds   Herbenoeming Aftreden 

Marijke Drieenhuizen  2013    dec. 2016  dec 2020 
Danielle Janssen   2013    dec. 2016  dec.2020 
Bart van den Dolder  2014     dec. 2017  dec.2021 
Hans Voogt   2014    dec. 2017  dec.2021 
Ad van Zijl   2016     dec. 2019  dec.2021 
Yvonne Wesselink  2017    dec. 2020  dec.2024 
Kees Floor    2017    dec. 2020  dec.2022 
Carla Roosen   2018    dec. 2021  dec.2022 
Hanneke Toemen  2018    dec. 2021  dec.2023 
Tonny Bitter   2018    dec. 2021  dec.2021 
 
In de loop van het jaar zijn afgetreden: Hafid Sedoukki, Ritie van Rooyen en Joep van der 
Linden.  
Spreiding leden over 5 kernen De Bilt gewenst. 
Aanvulling door jongere mensen is gewenst en wordt als ambitie aan beleidsplan 2020-2021 
toegevoegd. 
  

Overleg en contact 

De adviesraad onderhield op verschillende manieren contacten met de achterban. De leden 
zelf zijn veelal betrokken bij maatschappelijke organisaties en via die leden komen signalen 
binnen. Verder wordt er actief deelgenomen aan bijeenkomsten binnen en buiten de 
gemeente om het kennisniveau en de contacten te onderhouden. 
 

 
OVERZICHT ACTIVITEITEN VAN DE VERSCHILLENDE DOMEINEN 
 
1 Domein Jeugd 
 
De tekorten bij de gemeente De Bilt ten aanzien van de Jeugdhulp zijn aanzienlijk. 
De gemeente De Bilt is zich terdege van bewust van de grote en oplopende tekorten die 
binnen de gemeentelijke begroting ontstaan door grote uitgaven op het Sociaal Domein 
(2 tot 3 miljoen). De uitgaven die de gemeente De Bilt op het Domein Jeugd moet doen 
spannen daarbij de kroon. 
 
De gemeente ontwikkelde dit jaar negen Maatschappelijke Business Cases (mBC’s) op het 
Sociaal Domein en legde deze ter advisering voor aan de ASD om deze vervolgens voor te 
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leggen aan de gemeenteraad. Eén van de eerste mBC’s die ons werd voorgelegd betrof de 
mBC over de Toegang tot de Jeugdhulp. 
Samengevat kwam ons advies erop neer: 

 dat de ASD het uitgangspunt van de gemeente steunt om te streven naar behoud van 
kwaliteit van de hulpverlening aan de jeugdigen en hun ouders; 

 dat de ASD de analyse van de gemeente steunt dat het ontbreken van regie op de 
ingezette zorg en de soms onterechte inzet van specialistische vormen van zorg en 
de daarmee gepaard gaande kosten debet zijn aan de (sterk) oplopende kosten voor 
de gemeente; 

 dat het zinvol is om de positie van het CJG in de toegang ten opzichte van 
belangrijke verwijzers/ketenpartners als huisartsen en scholen te versterken, omdat 
door een meer intensieve samenwerking tussen de ketenpartners gekomen kan 
worden tot een juiste indicering en begeleiding dan wel behandeling in het belang van 
de jeugdigen 

 dat hiervoor een extra investering in het Diagnostisch Team van het CJG  
gerechtvaardigd is. De kosten gaan in dit geval voor de baat uit. 
 

 
Wij adviseerden ook om meer aandacht te besteden aan preventieve activiteiten. Deze 
activiteiten kunnen zeker een bijdrage leveren aan het terugdringen van dure tweedelijns 
zorg. Het college heeft op onze adviezen en vragen t.a.v. deze mBC schriftelijk gereageerd. 
Dit geheel m.b.t. deze mBC is voorgelegd aan de gemeenteraad voor besluitvorming. 
 
Zorg aan tafel 
  
Omdat veel van het beleid op het gebied van Jeugdhulp zich afspeelt op regionaal niveau, te 
weten ZOU-gebied (Zuid Oost Utrecht), onttrekt zich dit aan rechtstreekse advisering vanuit 
de ASD De Bilt.  
 
Zorg aan tafel is een overleg tussen ambtenaren namens het bestuur van de vijf gemeenten 
en de aanbieders van zorg. Twee plaatsen zijn ingeruimd voor vertegenwoordigers van de 
vijf adviesraden in ZOU.  De voorzitter van de ASD De Bilt is één van hen. Dit overleg is van 
belang omdat daar het beleid wordt besproken inclusief de financiële randvoorwaarden. Een 
punt hierbij is dat in dit overleg, dat voornamelijk plaats vindt tussen zorgaanbieders en 
ambtenaren van de vijf gemeenten, wij als adviesorgaan, weinig formele invloed hebben. 
Anders gezegd, de positie die de ASD De Bilt heeft als adviesorgaan in de gemeente De Bilt 
wijkt af van de positie in ZOU-verband. 
 
Dit overleg heeft in 2019 viermaal plaatsgevonden.  

 We onderschrijven dat de Jeugdhulp duidelijk maakt, documenteert wat zij doet en 
met welk effect. Aan de andere kant klagen hulpverleners er al geruime tijd, ook in 
het openbaar over, dat zij te veel tijd moeten doorbrengen aan hun bureau in 
vergelijking met de tijd die zij besteden aan daadwerkelijke hulpverlening.  

 Van belang voor cliënten van de Jeugdhulp is dat wachtlijsten zoveel mogelijk 
worden voorkomen.  

 We vinden het van belang dat bij deze processen het belang van betrokken burgers, 
zowel de jeugdigen als hun ouders, goed in beeld gehouden wordt en dat gezocht 
wordt naar een weg hoe hun stem in deze overlegsituaties beter kan worden 
gehoord. 

 Tenslotte moet hieraan worden toegevoegd dat vanuit het gemeentelijk apparaat van 
de gemeente De Bilt o.i. te weinig aan het overleg in ZOU-verband wordt 
deelgenomen. 
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Informatie, signalen en netwerken 
 
Bronnen voor het Domein Jeugd zijn: 

 NVP, de Nederlandse Vereniging voor Pleegouders. Pleegouder die hierin 
functioneert en ook in ZOU-verband 

 Overleg met CJG 
 Signalen vanuit aanbieders in ZOU-verband 
 Overleg met gemeente  
 Jeugdwerkers Mens 
 Literatuur/ kranten 
 Congressen 2x 

 
Samenstelling 
Het team Domein Jeugd is als volgt samengesteld: 
Kees Floor en Hans Voogt 
 

2 Domein Inclusieve Samenleving 
 
De leden van deze domeingroep richten zich in eerste instantie op toegankelijkheid (in de 
brede zin; dus ook de toegang tot begrijpelijke informatie en bijvoorbeeld 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. Dit 
leidt ons naar een nieuwe norm. Het streven is dat mensen met een beperking worden 
opgenomen in de samenleving en daaraan onbeperkt kunnen deelnemen. In een inclusieve 
samenleving hebben zij regie over hun eigen leven, doen ze mee op voet van gelijkheid, 
worden ze niet gediscrimineerd en hebben ze toegang tot dezelfde voorzieningen en 
diensten als mensen zonder beperking. 
 
VN-panel 
Er is zeer regelmatig in een klankbordgroep overleg gevoerd met de gemeente met als doel 
om de lokale Inclusie agenda 2018-2020 op te stellen. Deze agenda is opgesteld en 
aangenomen door het college. Nu zijn de leden van de domeingroep in gesprek over de 
oprichting van een ‘VN-panel (werktitel)’ om te komen tot een bredere klankbordgroep. Dit 
panel gaat zich niet alleen richten op fysieke toegankelijkheid, maar gaat over een Inclusieve 
samenleving. 
 
Belangrijke thema’s in de Inclusie agenda zijn sport, subsidiebeleid, handhavings- en 
vergunningenbeleid, communicatie en toegankelijkheid van alle openbare gebouwen. Deze 
onderwerpen zijn belangrijke terugkerende onderwerpen in onze gesprekken met de 
gemeente. 
Nog steeds wordt ingezet op een toegankelijkheid toilet op de Kwinkelier (Vinkenplein). Er is 
hiervoor veel (mail) contact met verschillende medewerkers binnen de gemeente. Ook aan 
de bekendheid van dit toilet is gewerkt. 
 
Er is verder ingezet op: 

 Toegankelijkheid Henrica van Erpweg 
 Schouw Hessenweg/Looydijk 
 Afstemming blinde geleide lijnen 
 Toegankelijkheid sportverenigingen 
 Schouw Bilthoven Centrum 
 Toegankelijkheid stembureaus 
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 Toegankelijk openbaar toilet Kwinkelier 
 Verkeersplatform 
 Toegankelijkheid (herinrichting toegang) Van Boetzelaerpark 

 
De leden van deze domeingroep zijn verschillende keren bij elkaar geweest ter voorbereiding 
op de afspraken met de gemeente over de Inclusieve agenda.  
De werkgroep Toegankelijkheid is onderdeel van deze domeingroep. Dit is een goed 
lopende werkgroep. We hebben veel contact met elkaar (mail, app, telefoon, afspraken). 
De leden van de domeingroep nemen actief deel aan de andere domeingroepen bij het 
opstellen van adviezen omdat deze domeingroep niet alleen verantwoordelijk is voor een 
inclusieve samenleving. Het onderwerp inclusieve samenleving komt ook terug bij de andere 
domeingroepen.  
 
Aandachtspunt is de lange doorlooptijden voor het bereiken van resultaten. Binnen de 
gemeente is weinig tijd en geld voor dit thema. Het inclusief denken is ons inziens nog geen 
duidelijk kenmerk van de gemeente De Bilt.  
Door personeelswisselingen binnen de gemeente missen we veelal de borging bij 
medewerkers m.b.t. het thema toegankelijkheid. 
 
Samenstelling 
Het team Domein Inclusieve samenleving is als volgt samengesteld:  
Vanuit ASD De Bilt: Daniëlle Janssen, Yvonne Wesselink en Hans Voogt  
Externe leden: Wilma Dijkstra en Ineke Stienstra 
 

3 Domein Wonen, Zorg en Welzijn 

In 2019 is door deze domeingroep ingezet op Wonen. Wonen vormt binnen het Sociale 
Domein een essentiële bouwsteen. Het centrale uitgangspunt hierin is het creëren van 
mogelijkheden voor ouderen en andere groepen om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te 
kunnen blijven wonen in de eigen vertrouwde omgeving. 
 
Dat betekent aanpassingen in de bestaande woningvoorraad, maar ook nieuwbouw om 
zorggeschikte woningen te realiseren. Daarbij speelt de doorstroming een belangrijke rol. 
 
Bespreking heeft geleid tot het uitbrengen van een ongevraagd advies (namens de 
Adviesraad) aan het college inzake uitgangspunten van de gemeentelijke 
woningbouwambitie. 
Na lang aandringen verscheen na drie maanden een reactie van het college. Hierin wordt 
medegedeeld, dat het ongevraagde advies niet onder het adviesrecht valt. 
 
Huisbezoeken 80+ 
Door vrijwilligers van Mens De Bilt worden periodiek huisbezoeken uitgevoerd onder 
bewoners van 80+. 
Aan de hand hiervan is een Top 5 opgesteld van de belangrijkste knelpunten te weten: 

 Onderhoud van de openbare ruimte; 
 Het verdwijnen van voorzieningen die dichtbij zijn gesitueerd; 
 Eenzaamheid; 
 Gehechtheid aan de eigen woonomgeving en vastzitten aan de huidige (te grote) 

woning; 
 De snel veranderende digitale wereld. 

 
De domeingroep besluit de rapportage van de huisbezoeken 80+ af te wachten om 
vervolgens dit de basis te doen zijn voor een advies van de ASD De Bilt op deze 
onderwerpen. 
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Samenstelling 
Het team Domein Wonen Zorg en Welzijn is als volgt samengesteld: 
Ad van Zijl, Kees Floor, Hanneke Toemen, Yvonne Wesselink en Carla Roosen. 
 
4 Domein Sociale Verzilvering 
 
Het is in de praktijk heel moeilijk (gebleken) om vanuit de positie van de ASD-handen en 
voeten te geven aan dit onderwerp. Het sluit (nog) niet aan op adviesvragen en aantoonbaar 
gemeentelijk beleid in dezen. Een kapstok om hiermee aan de slag te gaan ontbreekt dus 
eigenlijk. Het komt neer op persoonlijke interesse en betrokkenheid van de leden van de 
domeingroep.  
 
Er is frequent contact geweest met MENS, met de vrijwilligerscentrale, met vrijwilligers van 
huisbezoek, maatjesproject en Samen Leuke Dingen Doen. Centraal aandachtspunt van al 
deze gremia is het ondersteunen en activeren van ouderen, het tegengaan van 
eenzaamheid onder ouderen en het zoveel mogelijk betrekken van ouderen bij de gemeente, 
de wijk, de straat en elkaar. Eenieder is zich ervan bewust dat de aandacht en zorg voor 
ouderen in toenemende mate een beroep zal doen op inzet van zowel professionals als 
vrijwilligers. Er gebeuren gelukkig veel mooie dingen. 
Er is besloten voorlopig niet verder te gaan met dit domein. 
 
Samenstelling 
Het Domein Sociale Verzilvering was als volgt samengesteld: 
Joep van der Linden, Carla Roosen, Ritie van Rooijen en Hanneke Toemen. 
 
5 Domein Werk en Inkomen 
 
Landelijk is er een nieuwe kijk op mensen met een uitkering. Ook de Regionale Sociale 
Dienst (RSD) maakt stappen. Zij voeren een groot deel van de Participatiewet uit in ZOU 
verband. In juli 2019 is bij de RSD de nieuwe Klantreis van start gegaan, waarbij klanten 
beter en sneller geholpen c.q. gehoord worden. Zoveel mogelijk met steeds dezelfde 
medewerker van de RSD waardoor de klant niet steeds hetzelfde hoeft te vertellen maar 
verder kan gaan waar men is gebleven.  
 
Het lijkt alsof die stappen ook echt gezet worden en leiden tot meer klanttevredenheid. Het 
streven is om alle mensen die een uitkering ontvangen in 2019 te spreken om samen tot een 
traject te komen dat moet leiden tot toeleiding naar werk in welke vorm dan ook. Nu worden 
dus ook mensen benaderd die jaren niets gehoord hebben van de RSD. Een goede stap 
wordt hiermee gezet.  
 
Er is een nieuwe beleidsmedewerker in dienst gekomen bij de gemeente De Bilt. Hij heeft 
zich in de september vergadering voorgesteld aan de leden van de ASD. Op diverse punten 
werd ingegaan, adequate antwoorden werden gegeven. Hij ziet het belang van een 
adviesraad, zijn deur staat voor ons open. 
 
Uitgebrachte adviezen (opgesteld samen met andere ASD leden): de adviezen 
maatschappelijke Business Cases Afschaffen minimabeleid, Intensiveren van de 
tegenprestatie en Strenger aan de poort en de Uitgangspuntennotitie Strategische Kaders 
Participatiewet. 
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Informatie, signalen, netwerken 
 
Er is een raadsinformatiebijeenkomst bijgewoond over de voortgang van het verbeterplan – 
De RSD maakt stappen-. Er is een Webinar gevolgd van de projectgroep Strategische 
Kaders Participatiewet en de achterbanbijeenkomst van de CR is bijgewoond. 
 
Vanuit de Cliëntenraad (CR) kwam het verzoek om gezamenlijk op te trekken. 
Daardoor is er overleg geweest met De Bilthuysen. Het belangrijkste onderwerp was de vele 
klachten over het functioneren van de thuiszorg. Uitleg werd gegeven. 
Verder is er geen informatie via de CR binnen gekomen bij de domeingroep. 
 
De domeingroep bestaat uit te weinig actieve mensen. Naar aanvulling wordt gezocht. 
 
Samenstelling 
Het team Domein Werk en Inkomen is als volgt samengesteld: 
Tonny Bitter, Ritie van Rooijen, Joep van der Linden en Marijke Drieenhuizen. 

Uitgebrachte adviezen 

- Advies Woningbouwambities De Bilt 
- Uitgangspuntennotitie Strategische Kaders Participatiewet 
- Advies mBC  Bewezen Preventie 
- Advies mBC  Toegang Jeugdzorg 
- Advies mBC  Was en strijkservice 
- Advies mBC  Afschaffen minimabeleid 
- Advies mBC  Intensiveren van de tegenprestatie 
- Advies mBC  Strenger aan de poort 
- Advies mBC Intensiveren fraudepreventie 
- Advies mBC Afschalen van zorg 
- Advies mBC Calamiteitenfonds Onderwijs 
 
mBC staat voor Maatschappelijke Business case. 

Zie voor inhoud van de adviezen en antwoord college B&W De Bilt: www.asddebilt.nl 
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Financiën 

Inleiding 
De Jaarrekening 2019 is vastgesteld op de vergadering van de ASD De Bilt van 11 februari 
2020 en gecontroleerd door de kascommissie (zie bijlage 1). 
 
2 Balans per 31-12-2019 
 

 
 
3 Toelichting Balans 
3.1 Debiteuren 
De belangrijkste debiteur is de gemeente De Bilt. Jaarlijks ontvangt de ASD een subsidie van 
de gemeente. Voor 2019 is de subsidie vastgesteld op € 25.439. Dit bedrag is op 9-1-2019 
uitbetaald. Er zijn daardoor per 31-12-2019 geen vorderingen. 
 
3.2 Kas, Bank 
De ASD De Bilt heeft 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 de volgende onderstaande posten 

  
  
De bankkosten en de kosten Scholing zijn op het moment van vaststellen van de 
Jaarrekening betaald. 
De kosten “Schouwen zwembad” (het betreft betalingen voor een prestatie in 2019, die door 
onvoorziene omstandigheden niet kon worden uitgevoerd), worden naar verwachting in de 
loop van het eerste kwartaal betaald. 
 

Ref. 31-12-2018 31-12-2019
ACTIVA
Debiteuren 1 -€           -€             

Kas, Bank 2 7.732,75€  14.418,84€  

TOTAAL 7.732,75€  14.418,84€  

Ref. 31-12-2018 31-12-2019
PASSIVA
Algemene Reserve 508,65€     4.000,00€    

Crediteuren 3 7.224,10€  697,29€       

Met gemeente te verrekenen budget (budget 2021) 4 -€           9.721,55€    

TOTAAL 7.732,75€  14.418,84€  

Te betalen bankkosten 2019 27,84€             
Te betalen kosten Schouwen zwembad 450,00€           
Te betalen kosten Scholing 219,45€           
Totaal nog te betalen 697,29€           
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3.4 Met gemeente te verrekenen budget 
Artikel 24 lid 3 van de subsidieverordening 2019 van de gemeente De Bilt luidt als volgt: 
 

De subsidieontvanger van een jaarlijkse of meerjarige subsidie of een eenmalige 
subsidie voor meerdere jaren, mag aan het einde van een subsidiejaar beschikken 
over een algemene reserve van maximaal 10% van de goedgekeurde jaarlijkse 
lasten. In bijzondere gevallen kan het college hiervan afwijken; 

Het resultaat over 2019 bedraagt € 13.212,90. 
Artikel 24 lid 3 impliceert dat een beperkt deel van het resultaat aan de Algemene Reserve 
mag worden toegevoegd, zie onderstaande berekening 

 

Gelet op de forse teruggang in het budget voor 2021 (€ 15.000), de onderbezetting van de 
raad en onzekerheid of de kosten in de toekomst op het huidige, lage niveau kunnen worden 
gehandhaafd, zal de gemeente De Bilt worden verzocht om eenmalig een extra dotatie aan 
de Algemene Reserve te mogen doen en deze te verhogen naar € 4.000. 
Derhalve resteert er een bedrag van € 9.721,55 ter verrekening met de gemeente De Bilt. 
Wij gaan er van uit dat dit bedrag verrekend wordt met het voor 2021 vast te stellen budget. 
 
4 Winst- en Verliesrekening 2018 
 

 

(1) Vastgestelde jaarlijkse lasten 2019 25.439,00€  
10% van (1) 2.543,90€  
Algemene Reserve ultimo 2018 508,65€     
Toegestane toevoeging aan Algemene Reserve 2.035,25€  

J2018 J2019
Vacatiegeld 12.432,83€  8.740,76€    

Automatisering / Onderhoud Website -€             220,22€       
Algemene bestuurskosten -€             9,99€           
Bankkosten 28,24€         102,62€       
Secr. ondersteuning 5.788,20€    -€             
Vergoeding notuleren 158,38€       989,52€       
Prof. ondersteuning -€             450,00€       
Huur 48,00€         -€             
Reiskosten 174,42€       -€             
Bijdragen en abonnementen 620,00€       620,00€       

Representatie (attenties,teambuilding) 600,53€       698,54€       
Bijeenkomst achterban en voorlichtingsmateriaal -€             175,00€       
Scholing 102,03€       219,45€       
Onvoorziene uitgaven -€             -€             

Totaal kosten 19.952,63€  12.226,10€  

Budget ASD 20.461,28€  25.439,00€  

Totaal inkomsten 20.461,28€  25.439,00€  

Resultaat 508,65€       13.212,90€  

Resultaatstoedeling
- Naar Algemene Reserve (max 10% van het budget) 508,65€       2.035,25€    
- Verzoek extra toevoeging aan Algemene Reserve -€             1.456,10€    
Subtotaal: toevoeging Eigen Vermogen 508,65€       3.491,35€    
- Met gemeente te verrekenen budget (budget 2021) -€             9.721,55€    
Totaal Resultaat 508,65€       13.212,90€  
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5 Toelichting Winst- en Verliesrekening 
Het resultaat is in 2019 fors hoger dan 2018. 
Verklaring hiervoor zijn de hogere kosten en het lagere budget in 2018.  
In 2018 is in de exploitatierekening zowel het vacatiegeld over 2017 (€ 5.385) als over 2018 
(€ 7.048) opgenomen en in 2019 alleen het vacatiegeld over 2019. 
Daarnaast wordt vanaf november 2018 geen beroep meer gedaan op externe secretariële 
ondersteuning. In plaats daarvan notuleert wisselend een der commissieleden, die voor de 
uitwerking een onkostenvergoeding ontvangt. Dit leidt een aanzienlijke kostenbesparing.  
 
In bijlage 2 is een vergelijking opgenomen voor de begrote en gerealiseerde kosten voor 
2019. 
Daaruit blijkt dat: 

- de kosten voor Vacatiegeld achterblijven door een aantal vacatures; de verwachting 
is dat deze vacatures in het eerste kwartaal van 2020 zullen zijn ingevuld 

- de kosten voor Automatisering en Onderhoud van de website achterblijven, omdat er 
geen onderhoud aan de website nodig was; 

- de kosten voor Secretariële ondersteuning lager zijn dan verwacht, doordat in de 
begroting nog was uitgegaan van een betaalde ondersteuning; 

- de kosten van Ondersteuning door externe professionals en Scholing minder zijn dan 
begroot; dit is voor de ASD aanleiding om de zich te beraden op de leemtes in kennis 
en hiervoor in het komende jaar uitdrukkelijker budget in te ruimen; 

- de kosten voor Bijeenkomsten met de achterban en Voorlichtingsmateriaal veel lager 
liggen, doordat enerzijds het activiteitenniveau lager is dan begroot, maar ook omdat 
de kosten voor de activiteiten die wel doorgingen lager zijn dan verwacht. 
 

Bovenstaande ontwikkelingen maken ook duidelijk dat het begroten van de activiteiten 
een leerproces is.  
Hiervoor is aangegeven dat wij denken dat de kosten voor 2021 mogelijk hoger liggen. 
Voor dat jaar heeft de gemeente een fors lager budget (€ 15.000) toegezegd. 
Wij willen de gemeente verzoeken om een extra dotatie aan de algemene reserve te 
mogen doen om eventuele extra kosten in de toekomst te kunnen dekken. 
Wij denken dat een algemene reserve van € 4.000 volstaat. 
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BIJLAGE 1: Verklaring kascommissie 

 

VERKLARING 

 

Hiermede verklaart de kascommissie de jaarrekening 2019, bestaande uit de volgende 
bescheiden: 

 

1. Balans per 31 december 2019 
2. Exploitatierekening over de periode 1 januari 2019 t/m 31 december 2019 

 

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

 

 

Leden van de kascommissie 

 

Naam    Handtekening 

 

D. Janssen:   w.g. 

 

 

C.A. Floor:    w.g. 

 

 

De leden van de kascommissie zijn lid van de Adviesraad Sociaal Domein De Bilt en zijn benoemd 
tijdens de vergadering van 14 januari 2020 

 

De Bilt, 5 februari 2020 
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BIJLAGE 2: Vergelijking W&V-rekening met Begroting 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J2019 B2019
Verschil B2019 

en J2019 Verklaring
Vacatiegeld 8.740,76€       10.500,00€    1.759,24€         Vacatures ASD

Automatisering / Onderhoud Website 220,22€          1.800,00€      1.579,78€         Geen aanpassingen website
Algemene bestuurskosten 9,99€              100,00€         90,01€              
Bankkosten 93,22€            100,00€         6,78€                
Secr. ondersteuning -€                3.400,00€      3.400,00€         Geen inhuur secretariaat
Vergoeding notuleren 989,52€          -€              (989,52)€          Geen inhuur 
Prof. ondersteuning 450,00€          1.500,00€      1.050,00€         Achterblijvende inhuur
Huur -€                -€              -€                 
Reiskosten -€                250,00€         250,00€            Geen kosten buiten gemeente gedeclareerd
Bijdragen en abonnementen 620,00€          750,00€         130,00€            

-€                 
Representatie (attenties,teambuilding) 698,54€          1.000,00€      301,46€            
Bijeenkomst achterban en voorlichtingsmateriaal 175,00€          4.250,00€      4.075,00€         Alleen Domein "werk & inkomen"
Scholing 214,50€          1.500,00€      1.285,50€         Achterblijven kosten
Onvoorziene uitgaven -€                289,00€         289,00€            

Totaal kosten 12.211,75€     25.439,00€    13.227,25€       

Budget ASD 25.439,00€     25.439,00€    -€                 

Totaal inkomsten 25.439,00€     25.439,00€    -€                 

Resultaat 13.227,25€     -€              (13.227,25)€     
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J2019 B2019
Verschil B2019 

en J2019 Verklaring
4100 Vacatiegeld 8.740,76€       10.500,00€    1.759,24€         Vacatures ASD

4130 Automatisering / Onderhoud Website 220,22€          1.800,00€      1.579,78€         Geen aanpassingen website
Algemene bestuurskosten 9,99€              100,00€         90,01€              

4140 Bankkosten 102,62€          100,00€         (2,62)€              
4200 Secr. ondersteuning -€                3.400,00€      3.400,00€         Geen inhuur secretariaat
4205 Vergoeding notuleren 989,52€          -€              (989,52)€          Geen inhuur 
4210 Prof. ondersteuning 450,00€          1.500,00€      1.050,00€         Achterblijvende inhuur
4240 Huur -€                -€              -€                 
4270 Reiskosten -€                250,00€         250,00€            Geen kosten buiten gemeente gedeclareerd
4400 Bijdragen en abonnementen 620,00€          750,00€         130,00€            

-€                 
4420 Representatie (attenties,teambuilding) 698,54€          1.000,00€      301,46€            
4430 Bijeenkomst achterban en voorlichtingsmateriaal 175,00€          4.250,00€      4.075,00€         Alleen Domein "werk & inkomen"
4700 Scholing 219,45€          1.500,00€      1.280,55€         Achterblijven kosten
4900 Onvoorziene uitgaven -€                289,00€         289,00€            

Totaal kosten 12.226,10€     25.439,00€    13.212,90€       

8100 Budget ASD 25.439,00€     25.439,00€    -€                 

Totaal inkomsten 25.439,00€     25.439,00€    -€                 

Resultaat 13.212,90€     -€              (13.212,90)€     


