
  

  

  

  

  

  

  

Jaarverslag 2019  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Maatschappelijke Adviesraad Albrandswaard  

   
  

  
  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  
  

  
  

Introductie   



 
2 

 

Introductie 
De Maatschappelijke Adviesraad Albrandswaard (hierna te noemen Adviesraad) 
voldoet met plezier aan de opdracht om ieder jaar een jaarverslag uit  te 
brengen. De tijd gaat snel en er komen zo veel onderwerpen voorbij dat het goed 

is om eenmaal per jaar terug te kijken op het afgelopen jaar en College van 
Burgemeester en Wethouders, alsmede de leden van de gemeenteraad van 

Albrandswaard een impressie te geven van waar de Adviesraad zich zoal mee 
bezig heeft gehouden.   
De Adviesraad is per verordening ingesteld door de gemeenteraad en voorzitter 

en leden worden – na voordracht – benoemd door het College van Burgemeester 
en Wethouders van Albrandswaard. De opdracht is om gevraagd en ongevraagd 

advies te geven over nieuw beleid in het sociaal domein en positief kritisch mee 
te kijken of de maatschappelijke effecten, die zijn benoemd in de diverse 
verordeningen en beleidsregels, daadwerkelijk in de praktijk worden 

gerealiseerd.   
In de visie van de Adviesraad moet iedere inwoner van Albrandswaard zich 

onderdeel kunnen voelen van de maatschappij en daarin naar behoefte te 
kunnen participeren. Soms is daarbij een duwtje of extra ondersteuning nodig. 
Werk is een goede oplossing om zelfstandig en zelfbewust mee te doen. Zij die 

dit niet aankunnen, omdat ze geestelijk en/of lichamelijk niet in staat zijn om dit 
op te brengen, moeten hulp kunnen krijgen van de goedwillende 

dorpsgenoten en de gemeente. Dit geldt ook voor hen die onvoldoende inkomen 
hebben om fatsoenlijk rond te kunnen komen.   
   

 
Samenstelling van de Adviesraad   
De Adviesraad bestaat uit een onafhankelijk voorzitter en maximaal 12 

leden, waarvan minstens 4 met een sterke binding of eigen ervaring met de 
bijstand (tegenwoordig Participatiewet uitkering) of vergelijkbare sociale 

regelingen. De doelstelling is een dusdanige groep leden te hebben dat alle 
burgers zich vertegenwoordigd voelen, dit om alle onderdelen van het sociaal 
domein (jeugdzorg, maatschappelijke ondersteuning, werk, inkomen en 

participatie) te kunnen bestrijken, zowel Jong als oud. Voor een goede focus en 
betrokkenheid werken we met een aantal werkgroepen. Maar waar mogelijk en 

nuttig, werken we samen met soortgelijke adviesraden en platforms uit 
Barendrecht en Ridderkerk.   
  

De samenstelling van de Adviesraad is in de loop van het jaar gewijzigd : één 
lid is per 1 augustus toegetreden en een ander was genoodzaakt haar 

werkzaamheden per 31 december  te beëindigen. In totaal bestaat de raad per 
30 december 2019 uit een onafhankelijke voorzitter en 6 leden.  

voorzitter :   Piet van Verseveld  
secretaris :   Elena Chvedtsjoek  
penningmeester : Lenie Schilt  

en de leden : Daan van Ee  
    Riena van Hengel  

    Frans Kooijmans  
    Nelleke Poppelier  

Helaas zijn de Werkgroepen Jeugd, WMO en WIeP niet meer op volle sterkte en 

hebben we de werkgroepen WMO en Jeugd tijdelijk samengevoegd.  
Het baart ons wel zorgen, dat wij er niet in slagen de Adviesraad tot tenminste 

10 leden te kunnen laten groeien.  
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De Adviesraad heeft dit jaar 8 keer vergaderd .  

Verder hebben de voorzitter en leden twee keer in het kader van de BAR-
samenwerking netwerkbijeenkomst bezocht met ambtenaren en 
vertegenwoordigers van Adviesraden : één bijeenkomst in april over de 

toegankelijkheid en gebruiksvriendelijkheid van de gemeentelijke website en één 
bijeenkomst in oktober  over “Veilig Thuis”.  

 
Ook namen leden van de Adviesraad regelmatig deel aan netwerkbijeenkomsten 
over armoede en/of eenzaamheid. 

Daarnaast bezochten we de bijeenkomsten aangaande de Omgevingsvisie van 
Albrandswaard en waren we met regelmaat aanwezig bij vergaderingen van de 

commissie Beraad en Advies – Welzijn.  
Tevens spraken we informeel met medewerkers van de SWA, wijkteams, 
basisschool en anderen die werkzaam zijn in het Sociaal Domein. 

 
Met ingang van  1 november van dit jaar hebben wij ons aangesloten bij de 

Koepel van Adviesraden – Sociaal Domein.  
 
Kortom, wij kunnen vaststellen dat de leden van de Adviesraad er alles aan doen 

om  hun kennis te vergroten en zoveel mogelijk relevante informatie tot zich te 
nemen en dit conform afspraak met de Gemeente te delen. 

   
 

Adviezen   
Ook dit jaar heeft de Adviesraad meerdere adviezen gegeven, soms gevraagd 

maar ook ongevraagd.  
Hieronder een korte beschrijving van deze adviezen.  
 

• Advies Kaders Minima en Schuldhulp 2020/2024 – 30 april 2019  
Hierin konden we aangeven over welke punten wij andere ideeën 

 hadden dan het voorgestelde voorstel van het College 
  

• Ongevraagd Advies over de folder Minima – 4 juni 2019  
Wij waren aangenaam verrast door deze folder en hebben 

 voorgesteld  om deze huis-aan-huis te verspreiden wegens het 

 maatschappelijk belang. Iedereen kan immers in financiële nood 
 raken.  

 
• Advies Bijzondere Bijstand 2020 – 11 juli 2019  

Vaststelling van een aantal veranderende punten in de regeling 

 Bijzondere Bijstand, betreffende gezinshereniging en medische 
 kosten  

 
• Advies Kaders Minima en Schuldhulp 2020/2024 – 12 sept 2019  

Hierin heeft de Adviesraad een lange lijst met 

 voorstellen gegeven om  de kaders van minima in de komende 
 jaren vorm te geven. 

  
• Advies Aanpak Vergunninghouders – 12 sept 2019  

Ten aanzien van de vergunninghouders deelden wij onze zorgen 

 over  de continuïteit van de hulp na beëindiging van het 
 Inburgeringstraject.  
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• Advies folder Meer Doen met een Laag Inkomen – 13 sept 2019  

Als laatste van de BAR kregen de inwoners in Albrandswaard het 
 boekje in de bus met opsomming van allerlei mogelijkheden om bij 
 een laag inkomen toch volwaardig deel te kunnen nemen aan de 

 samenleving, vooral voor de kinderen om meer mogelijkheden te 
 hebben. Graag wil de Adviesraad mede-inspraak bij de 

 totstandkoming en de in de uitvoering bij de volgende editie.  
  

• Advies Inzake WMO wijziging Abonnement – 13 sept 2019  

Het college heeft de wijzigingen  in de WMO-beleid nu vastgelegd in 
 een reglement waarvoor De Adviesraad eerst om advies werd 

 gevraagd voor het voorstel naar de gemeenteraad ging.  
 

• Advies Veilig Thuis 2020/2024 – 29 okt 2019  

De Adviesraad kreeg het voorstel ter beoordeling, dat in de gehele 
 regio al ter sprake  was geweest. Wij hebben onze adviezen vooral 

 gericht op de plaatselijke situatie. Speerpunt moet ons inziens zijn 
 de preventie van vooral Kindermishandeling en de zorgelijke 
 ontwikkelingen in de thuissituaties. Zorg voor goede begeleiding 

 vanuit het basisonderwijs : de leerkrachten kunnen de gevolgen van 
 kindermishandeling thuis in de dagelijkse klasse situatie goed 

 waarnemen. 
 

• Advies Wijziging Beleidsregels WMO -  8 nov 2019  

  De Adviesraad kon zich vinden in het voorstel over te gaan naar 
 product bekostiging in plaats van resultaatbekostiging.  

 
• Advies Inkoop Huishoudelijke Hulp – 8 nov 2019  

Ons advies was akkoord te gaan met een maximum van 125  
  minuten per week, waarbij een overgangsregeling voor huidige  
  gebruikers tot stand moet worden gebracht.  

  
 

Onze verwachtingen voor 2020  
De Adviesraad kijkt met optimisme naar het komende jaar. Wij rekenen op een 

positieve en productieve samenwerking met de wethouders, beleidsregisseurs, 
beleidsmedewerkers, wijkteams, SWA, collega-adviesraden en platforms in de 

BAR-gemeenten, enz.   
Met iedereen dus, die een passie heeft voor het vinden en oplossen van 
knelpunten in het Sociaal Domein.     

  
Namens de MAA,   

 
Piet van Verseveld, voorzitter  

 

  Elena Chvedtsjoek, secretaris  

 


