
1
Adviesraad Sociaal Domein Nissewaard
Postbus 25
3200 AA Spijkenisse

E-mail : db@asd-nissewaard.nl
Website : www.asd-nissewaard.nl

Jaarplan 2021 Adviesraad Sociaal Domein Nissewaard

1. Inleiding

Dit Jaarplan geeft een overzicht van de geplande activiteiten van de Adviesraad Sociaal 
Domein van de Gemeente Nissewaard voor het jaar 2021.
Dit is het tweede Jaarplan van de Adviesraad, welke is gestart op 01-01-2019 na het samen-
voegen van de Adviesraad Wmo en Jeugd Nissewaard en de Cliëntenraad SoZaWe 
Nissewaard en Brielle.

De voorgenomen activiteiten in 2020 volgens het eerste Jaarplan zijn voor een deel niet 
gerealiseerd vanwege de Corona-crisis en -maatregelen. Dit geldt vooral voor de niet-reguliere
activiteiten, zoals de verdere ontwikkeling van de Adviesraad en specifieke onderwerpen. 
De meer noodzakelijke activiteiten, zoals de signalerende- en advies-taak, zijn wel volledig 
ingevuld, al kwamen de adviezen doorgaans volgens een aangepaste werkwijze tot stand. 
Voor zover nog actueel, worden de niet en onvolledig gerealiseerde activiteiten door-
geschoven naar 2021. Deze zijn derhalve opgenomen in onderhavig Jaarplan.
Op het moment van opstellen van dit Jaarplan is het nog onduidelijk welke gevolgen de 
Corona-crisis en -maatregelen zullen hebben op het functioneren en de activiteiten van de 
Adviesraad in 2021.

2. Aanleiding Jaarplan

Het College van B&W heeft de Adviesraad ingesteld om haar te ondersteunen bij beleids-
ontwikkeling op het sociaal domein en om inwoners en hierin een stem te geven.

De bevoegdheid van de Adviesraad strekt zich uit tot de uitvoering van de Wet maat-
schappelijke ondersteuning (Wmo) en Jeugdwet voor de Gemeente Nissewaard en de 
Participatiewet voor de Gemeenten Nissewaard en Brielle. 

De wijze waarop door de Adviesraad invulling wordt gegeven aan de taken en bevoegdheden 
is vastgelegd in het document “Leidraad en werkplan Adviesraad Sociaal Domein 
Nissewaard”.

Het Jaarplan dient ter structurering van de activiteiten van de Adviesraad gedurende het jaar, 
waardoor minder ad-hoc gewerkt wordt.
Het Jaarplan stelt de Adviesraad tevens in staat prioriteiten te stellen, de activiteiten planmatig 
uit te voeren en de werkzaamheden over het jaar te spreiden.

Naast de in dit Jaarplan vermelde activiteiten zal de Adviesraad gedurende het jaar worden 
geconfronteerd met niet voorziene ontwikkelingen op gemeentelijk en landelijk niveau en 
aanvragen van adviezen door de gemeente.
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Na afloop van het jaar wordt een jaarverslag opgesteld waarin de ontwikkelingen, de adviezen 
en de activiteiten van de Adviesraad in dat jaar beschreven worden.

3. Organisatie en werkwijze

De Adviesraad zal in 2021 bekijken in hoeverre, naast de Werkgroep Inclusie Beleid (WIB),  
het instellen van meerdere permanente dan wel tijdelijke werkgroepen zinvol is en welke taken
aan deze werkgroepen zullen worden toebedeeld.
Naast de functies binnen het Dagelijks Bestuur, zal een nadere taakverdeling tussen de leden 
worden overwogen.

De samenstelling van de Adviesraad zal gedurende het jaar 2021 voor een deel wijzigen. 
De benoemingstermijn van twee leden eindigt op 31-12-2020..Deze leden hebben 
aangegeven niet voor herbenoeming in aanmerking te willen komen. Een derde lid heeft 
gemeld het lidmaatschap per ultimo 2020 te willen beëindigen 
Dit betekent dat drie nieuwe leden voor de Adviesraad geworven dienen te worden.
Het streven daarbij is om met name jongeren te werven voor de Adviesraad. 
Gezien de stappen in de procedure voor werving en selectie, zullen nieuwe leden naar 
verwachting halverwege het jaar benoemd kunnen worden door het College van B&W.
Er zijn verder In 2021 volgens het Schema van aan- en aftreden geen leden waarvan de 
maximale benoemingstermijn wordt bereikt.

Voor de Werkgroep Inclusie Beleid (WIB) dienen ook nieuwe leden geworven te worden. 
Dit kunnen maar hoeven geen leden te zijn van de Adviesraad. Deze werving zal zoveel 
mogelijk gecombineerd worden met de werving van nieuwe leden voor de Adviesraad.
Het komende jaar zal gekeken worden naar de inhoudelijke taken en werkwijze van de WIB, 
waarna deze zullen worden geconcretiseerd en doorgevoerd.

De plenaire vergaderingen van de Adviesraad vinden volgens planning iedere eerste dinsdag 
van de maand plaats. Daarnaast is iedere derde woensdag van de maand gereserveerd voor 
een extra vergadering. Het vergaderschema voor 2021 is als bijlage toegevoegd.
Het Dagelijks Bestuur vergadert zo vaak als nodig wordt geacht ter voorbereiding van de 
vergaderingen en voor uitvoering van de specifieke taken.
Doorgaans ieder kwartaal vindt overleg plaats tussen het Dagelijks Bestuur en afzonderlijk de 
wethouders Sociaal domein en de wethouder Leefomgeving.

De samenwerking met de andere adviesraden in de regio in de Regionale Werkgroep OGGZ+ 
Voorne-Putten, Goeree-Overflakkee en Hoekse Waard in het kader van de regiofunctie van de
Gemeente Nissewaard aangaande beschermd wonen en maatschappelijke opvang, zal 
worden gecontinueerd.
Deze Regionale Adviesraad al volgens de huidige plannen in 2021 geformaliseerd worden.
De taken. Bevoegdheden en werkwijze zullen worden vastgelegd in een verordening en 
reglement. Daarbij zal de relatie met de locale adviesraden worden bekeken en geregeld.

De Adviesraad zal in 2021 verder werken aan het optimaliseren van de werkwijze en de 
interne samenwerking en het overleg en de contacten met de gemeenten, relevante andere 
partijen en de inwoners. 
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4. Communicatie 

Er zal gedurende het jaar 2021 bezien worden op welke wijze nader vorm zal wordt gegeven 
aan de contacten met de achterban en de belangenorganisaties.

Via de website zal de Adviesraad de inwoners en andere belangstellenden op de hoogte 
houden van de ontwikkelingen en activiteiten. Tevens zullen relevante verslagen en 
documenten via de website worden gepubliceerd. 
Daarnaast wil de Adviesraad het voor inwoners mogelijk maken om via de website hun 
ervaringen, meningen en overige reacties via een bericht kenbaar te maken. 

5. Te behandelen onderwerpen

In het vervolg van onderhavig Jaarplan zijn de onderwerpen benoemd die naar verwachting 
minimaal aan de orde zullen komen voor de ASD in 2021.
Daarbij zijn diverse onderwerpen die gepland waren voor behandeling in 2020, maar als 
gevolg van de Corona-crisis en -maatregelen in dat jaar niet of onvoldoende aan de orde zijn 
gekomen.
In de loop van het jaar zullen meerdere onderwerpen de aandacht gaan vragen, als gevolg 
van ontwikkelingen geïnitieerd door onder andere wet- en regelgeving, voornemens van het 
College van B&W Gemeente Nissewaard, ervaren dienstverlening door of namens de 
gemeente en vanuit de ASD.
Een grote onzekerheid voor wat betreft de te behandelen onderwerpen en activiteiten in 2021 
vormen de ontwikkelingen in het kader van de Corona-crisis en -maatregelen. Dit geldt ook 
voor de werkwijze van de Adviesraad, zoals de wijze van overleggen.

De onderwerpen zijn gecategoriseerd, waarbij de volgende categorieën zijn gehanteerd:
 Specifieke speerpunten ASD
 Permanente aandacht en monitoring
 Verwachte ontwikkelingen
 Organisatie en functioneren ASD (intern)
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Te behandelen Adviesraad Sociaal Domein Nissewaard 2021

Volg
nr

Onderwerp
Bron /

Initiatie door

Te
behandelen

door

Te behandelen in
periode

Van            t/m

   1 Specifieke speerpunten ASD:

  1.01 Aanpak personen met een verward 
gedrag

B&W Nissewaard (DB-)ASD 01-01-2021
                30-06-2021

  1.02 Welzijn en maatregelen aangaande 
ouderen 

B&W Nissewaard (DB-)ASD 01-01-2021
                30-06-2021

  1.03 Tegengaan armoede en schulden B&W Nissewaard (DB-)ASD 01-04-2021
                30-06-2021

  1.04 Welzijn en maatregelen inwoners met 
een licht verstandelijke beperking

Rapport Wmo-
toezicht 

(DB-)ASD 01-07-2021
                30-09-2021

  1.05 Inclusieve samenleving Gemeente 
Nissewaard

B&W Nissewaard (DB-)ASD 01-10-2021
                31-12-2021

   2 Permanente aandacht en monitoring:

  2.01 Gevolgen Open-house aanbesteding 
Huishoudelijke Hulp, Individuele 
Begeleiding, Dagbesteding en Jeugd-
hulp

Gunning Wmo en
Jeugd 
voorzieningen

(DB-)ASD 01-01-2021
                31-12-2021

  2.02 Gevolgen beleid en maatregelen 
Financiële keten

Bestuurlijk besluit
september 2018  

(DB-)ASD 01-01-2021
                31-12-2021

  2.03 Voortgang en gevolgen “Thuis in de 
Wijk” concept

B&W Nissewaard (DB-)ASD 01-01-2021
                31-12-2021

  2.04 Ontwikkelingen en ervaringen 
Jeugdzorg

Gemeente 
Nissewaard

(DB-)ASD 01-01-2021
                31-12-2021

  2.05 Ontwikkelingen en ervaringen CVV 
(VP Flex vervoer)

Gemeente 
Nissewaard/DVG

(DB-)ASD 01-01-2021
                31-12-2021

  2.06 Respijtzorg ondersteuning: aan huis 
en extern 

Gemeente 
Nissewaard

(DB-)ASD 01-01-2021
                31-12-2021

  2.07 Zorgmijding en adviseren daarover 
indien nodig

ASD (DB-)ASD 01-01-2021
                31-12-2021

  2.08 Regelingen bij te hoge lasten ten 
opzichte van inkomen

Gemeente 
Nissewaard

(DB-)ASD 01-01-2021
                31-12-2021

  2.09 Verkeersvoorzieningen geschikt voor 
inwoners met beperking

Gemeente 
Nissewaard

WIB 01-01-2021
                31-12-2021

  2.10 Beleid en plannen klantcontacten werk
en inkomen

Gemeente 
Nissewaard

(DB-)ASD 01-01-2021
                31-12-2021

  2.11 Ontwikkelingen en ervaringen 
Buurtzorgpension

Gemeente 
Nissewaard

(DB-)ASD 01-01-2021
                31-12-2021

  2.12 Ontwikkelingen en ervaringen 
AutoMaatje

ANWB (DB-)ASD 01-01-2021
                31-12-2021
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  2.13 Uitwerking en gevolgen Verordening. / 
Beleidsregels sociaal domein 2020

Gemeente 
Nissewaard

(DB-)ASD 01-01-2021
                31-12-2021

  2.14 Ontwikkelingen aangaande Voorne-
Putten Werkt

Gemeente 
Nissewaard

(DB-)ASD 01-01-2021
                31-12-2021

  2.15 Tegenprestatie naar vermogen (beleid 
en uitvoering)

Gemeente 
Nissewaard

(DB-)ASD 01-01-2021
                31-12-2021

  2.16 Vervolg en gevolgen afgegeven 
adviezen door ASD

Gemeente 
Nissewaard

(DB-)ASD 01-01-2021
                31-12-2021

2.17 Volgen en afstemmen te behandelen 
en behandelde onderwerpen RASD 

Afgevaardigden 
ASD in RASD

(DB-)ASD 01-01-2021
                31-12-2021

2.18 Werking en gevolgen handhaving in 
het sociaal domein 

Gemeente 
Nissewaard

(DB-)ASD 01-01-2021
                31-12-2021

   3 Verwachte ontwikkelingen:

  3.01 Toekomstbestendig Sociaal domein Bestuurs-
opdracht  2018

(DB-)ASD 01-01-2021
                31-03-2021

  3.02 Rondleiding Voorne-Putten Werkt 
ASD-leden

ASD (DB-)ASD 01-01-2021
                31-03-2021

  3.03 Financiële houdbaarheid beleid 
betreffende Jeugdzorg

B&W Nissewaard (DB-)ASD 01-01-2021
                30-06-2021

  3.04 Herstructurering Bernissegebied Gemeente 
Nissewaard

(DB-)ASD / WIB 01-01-2021
                30-06-2021

  3.05 Werking Wet verplichte geestelijke 
gezondheidszorg (Wvggz)

Gemeente 
Nissewaard

(DB-)ASD 01-01-2021
                30-06-2021

Werking Wet zorg en dwang (Wzd) Gemeente 
Nissewaard

(DB-)ASD 01-01-2021
                30-06-2021

  3.06 Regionale visie aanpak kinder-
mishandeling

Gemeente 
Nissewaard

(DB-)ASD 01-01-2021
                30-06-2021

  3.07 Toegankelijkheid testen met College 
van B&W

ASD (DB-)ASD / WIB 01-01-2021
                31-12-2021

  3.08 Toegankelijkheid gebouwen vanwege 
aanwijzing brandweer (voorlichting 
aan inwoners)

ASD (DB-)ASD / WIB 01-01-2021
                31-12-2021

  3.09 Schouwingen CVV-vervoer ASD WIB 01-01-2021
                31-12-2021

  3.10 Schouwingen infrastructuur gemeente 
Nissewaard

ASD WIB 01-01-2021
                31-12-2021

  3.11 Reconstructies infrastructuur binnen 
de Gemeente Nissewaard

Gemeente 
Nissewaard

(DB-)ASD / WIB 01-01-2021
                31-12-2021

  3.12 Mogelijkheden om te stemmen bij 
stembureaus voor burgers met een 
beperking

Gemeente 
Nissewaard

(DB-)ASD / WIB 01-01-2021
                31-12-2021

  3.13 Bijeenkomst ASD met inwoners ASD (DB-)ASD 01-04-2021
                30-06-2021

  3.14 Jaarverslag Ombudsman Nissewaard 
2020

Gemeente 
Nissewaard

(DB-)ASD 01-07-2021
                30-09-2021

  3.15 Jaarverslag Klachten 2020 Gemeente 
Nissewaard

Gemeente 
Nissewaard

(DB-)ASD 01-07-2021
                30-09-2021

  3.16 Jaarverslag Bezwaar en Beroep 2020 
Gemeente Nissewaard

Gemeente 
Nissewaard

(DB-)ASD 01-07-2021
                30-09-2021
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  3.17 Collectieve Ziektekostenverzekering 
Minima 2022 (Gemeentepolis)

Gemeente 
Nissewaard

(DB-)ASD 01-09-2021
                30-11-2021

3.18 Ontwikkeling(en) en uitwerking 
regiovisie Jeugdhulp 

Gemeente 
Nissewaard

(DB-)ASD 01-01-2021
                31-12-2021

   4 Organisatie en functioneren ASD (intern):

4.01 Werving leden ASD (DB-)ASD 01-01-2021
                30-06-2021

4.02 Werving leden WIB (DB-)ASD 01-01-2021
                30-06-2021

4.03 Uitwerken en doorvoeren werkwijze 
relatie van ASD met RASD

(DB-)ASD 01-01-2021
                30-06-2021

4.04 Jaarverslag ASD 2020 (DB-)ASD 01-01-2021
                30-06-2021

4.05 Jaarrekening ASD 2020 (DB-)ASD 01-01-2021
                30-06-2021

4.06 Bezien vergoeding leden ASD (DB-)ASD 01-01-2021
                30-06-2021

4.07 Evalueren organisatie en functioneren 
ASD

(DB-)ASD 01-01-2021
                30-06-2021

4.08 Ontwikkelen en inrichten locale en 
regionale samenwerking en contacten 

(DB-)ASD 01-01-2021
                30-06-2021

4.09 Invulling geven aan PR en 
communicatie door de ASD

(DB-)ASD 01-01-2021
                30-06-2021

4.10 Bezien kennis- en deskundigheids-
bevordering leden ASD

(DB-)ASD 01-01-2021
                30-06-2021

4.11 Bepalen lidmaatschap 
belangenbehartigende organisaties

(DB-)ASD 01-01-2021
                30-06-2021

4.12 Sturing op financiën ASD bepalen en 
inrichten

(DB-)ASD 01-01-2021
                30-06-2021

4.13 Bezien informatie-uitwisseling tussen 
ASD(-DB) en commissies

(DB-)ASD 01-01-2021
                30-06-2021

4.15 Vertegenwoordiging ASD door leden 
bij gremia / bijeenkomsten

(DB-)ASD 01-01-2021
                30-06-2021

4.16 Doorontwikkelen ASD-website (DB-)ASD 01-01-2021
                31-12-2021

4.17 Inventariseren relevante 
lidmaatschappen ASD(-leden)

(DB-)ASD 01-04-2021
                30-06-2021

4.18 Uitwerken en doorvoeren taken en 
werkwijze WIB

(DB-)ASD 01-04-2021
                30-09-2021

4.19 Bezien instellen permanente / tijdelijke 
commissies / werkgroepen ASD

(DB-)ASD 01-04-2021
                30-09-2021

4.20 Evalueren lidmaatschap Koepel 
Adviesraden Sociaal Domein

(DB-)ASD 01-07-2021
                30-09-2021

4.21 Evalueren Procedure advies ASD en 
documenten en formulieren daarvoor

(DB-)ASD 01-09-2021
                31-10-2021

4.22 Jaarplan ASD 2022 (DB-)ASD 01-09-2021
                30-11-2021

4.23 Begroting ASD 2022 (DB-)ASD 01-09-2021
                30-11-2021
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Nico Jaspers
Secretaris Adviesraad Sociaal Domein Nissewaard

Vastgesteld door de Adviesraad Sociaal Domein Nissewaard tijdens de plenaire vergadering 
van ……
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Bijlage:   Adviesraad Sociaal Domein Nissewaard 
Vergaderschema 1e halfjaar 2021

Volg
nr

Datum Aanvangs-
tijdstip

Type 
vergadering

Locatie

01 Dinsdag      05-01-2021 09:00 uur Regulier Stadhuis  Burgerzaal 2
02 Woensdag  20-01-2021 09:00 uur Optioneel Stadhuis  Burgerzaal 2
03 Dinsdag      02-02-2021 09:00 uur Regulier Stadhuis  Burgerzaal 2
04 Woensdag  17-02-2021 09:00 uur Optioneel Stadhuis  Burgerzaal 2
05 Dinsdag      02-03-2021 09:00 uur Regulier Stadhuis  Burgerzaal 2
06 Woensdag  17-03-2021 09:00 uur Optioneel Stadhuis  Burgerzaal 2
07 Dinsdag      06-04-2021 09:00 uur Regulier Stadhuis  Burgerzaal 2
08 Woensdag  21-04-2021 09:00 uur Optioneel Stadhuis  Burgerzaal 2
09 Dinsdag      04-05-2021 09:00 uur Regulier Stadhuis  Burgerzaal 2
10 Woensdag  19-05-2021 09:00 uur Optioneel Stadhuis  Burgerzaal 2
11 Dinsdag      01-06-2021 09:00 uur Regulier Stadhuis  Burgerzaal 2
12 Woensdag  16-06-2021 09:00 uur Optioneel Stadhuis  Burgerzaal 2

De plenaire vergaderingen van de Adviesraad in het 2e halfjaar 2021 worden nog gepland.
De reguliere vergaderingen vinden in principe iedere eerste dinsdag van de maand plaats en de

optionele vergaderingen iedere derde woensdag van de maand.

De website van de Adviesraad bevat het actuele vergaderschema.


