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De gemeenteraad van Albrandswaard 
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  Datum: 20 april 2021 
    
Betreft: Jaarverslag Maatschappelijke Adviesraad Albrandswaard 2020 
 
 
Geachte raadsleden, 
 
INLEIDING 
In deze brief gaan we in op het jaarverslag 2020 van de Maatschappelijke Adviesraad Albrandswaard 
(MAA). De MAA presenteert in dit jaarverslag een overzicht van de verrichte werkzaamheden, de 
gegeven adviezen en de financiële situatie.  
 
KERNBOODSCHAP 
De MAA heeft tot doelstelling de vertegenwoordiging van cliënten op het uitoefenen van invloed op 
beleid op het terrein van Sociale Zaken en Wmo. De MAA adviseert hierbij het college, gevraagd en 
ongevraagd, over alle onderwerpen die cliënten in Albrandswaard betreft. 
 
In het jaarverslag 2020 wordt ingegaan op de gewijzigde samenstelling van de adviesraad, de 
ondernomen activiteiten, gegeven adviezen, het overzicht van gehouden vergaderingen en een 
financiële verantwoording. Deze onderdelen van het jaarverslag lichten wij hieronder nader toe. 
 
TOELICHTING 

• De samenstelling van de MAA is in 2020 gewijzigd. De adviesraad telt acht leden, er wordt 
nog gezocht naar vier aanvullende leden. 

• De gevolgen van het Coronavirus en aanpalende maatregelen zijn in 2020 ook op de 
werkwijze van de MAA van invloed geweest. Als gevolg van de lockdown kon de MAA vanaf 
de zomer geen fysieke bijeenkomsten meer houden. In plaats daarvan heeft de MAA 
verscheidende bijeenkomsten gehouden op afstand middels een videoverbinding. 

• Ondanks de beperkende maatregelen zijn er in 2020 negen adviezen uitgebracht aan het 
college van B&W. 

• Het jaarverslag rapporteert €5.500 gemaakte kosten. Deze uitgaven zijn merendeels te 
verklaren aan de hand van vergoedingen aan adviesraadleden en onkosten. De kosten van 
de MAA passen binnen de bestaande programmabudgetten. 

 
VERVOLG 
Wethouder Van Ginkel bespreekt het jaarverslag tijdens de eerstvolgende adviesraadvergadering.  
 
 
 
 



BIJLAGEN 
1. Jaarverslag Maatschappelijke Adviesraad Albrandswaard 2020. 

 
Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de burgemeester, 

  
Hans Cats drs. Jolanda de Witte 
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  Namens de Adviesraad, 
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1. Introductie 
De Maatschappelijke Adviesraad Albrandswaard (hierna te noemen Adviesraad) 
presenteert met genoegen het jaarverslag van 2020.  
De tijd gaat snel en er komen vele onderwerpen voorbij, daarom is het goed om 

eenmaal per jaar terug te kijken en het 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. 

De 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 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 niet 
kunnen werken, omdat ze geestelijk en/of lichamelijk hiertoe niet in staat zijn, 
moeten hulp kunnen krijgen vanuit de gemeente of vrijwilligers.  

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

   
 

2. Samenstelling van de Adviesraad   
De Adviesraad bestaat uit een onafhankelijk voorzitter en maximaal 12 
leden, waarvan minstens 4 leden  een sterke binding of eigen ervaring met de 

bijstand (tegenwoordig Participatiewet uitkering) of vergelijkbare sociale 
regelingen hebben. De doelstelling is een dusdanige groep leden te hebben dat 

alle burgers van Albrandswaard, zowel jong als oud,  zich vertegenwoordigd 
voelen, in alle onderdelen van het sociaal domein (jeugdzorg, passend onderwijs, 
leerlingenvervoer, maatschappelijke ondersteuning, werk, inkomen en 

participatie). Voor een goede focus en betrokkenheid werken we in werkgroepen 
en 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 :  

Hetty Landman en Ella de Wolf zijn per 1 juli toegetreden en Lenie Schilt 
was genoodzaakt haar werkzaamheden per 17 december  te beëindigen.  

In totaal bestaat de raad per 31 december 2020 uit een onafhankelijke voorzitter 
en 7 leden.  

voorzitter :   Piet van Verseveld  

secretaris :   Elena Chvedtsjoek  
penningmeester : Daan van Ee 

en de leden : Riena van Hengel  
    Frans Kooijmans  
    Nelleke Poppelier 

    Hetty Landman 
    Ella de Wolf 
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Sinds een half jaar heeft de Adviesraad een vast aanspreekpunt als schakel 
tussen de BAR-organisatie en de Adviesraad.  

Wij zijn blij, dat Ferrie Schaap deze rol met verve vervult. 
Helaas zijn de Werkgroepen Jeugd, WMO en WIeP niet meer op volle sterkte. 
Het liefst zouden wij zien, dat elke werkgroep uit tenminste 4 leden zou bestaan. 

Het baart ons wel zorgen, dat wij er niet in slagen de Adviesraad tot tenminste 
10 leden te kunnen laten groeien.  

 
Met ingang van 1 november 2019 hebben wij ons aangesloten bij de Koepel van 
Adviesraden – Sociaal Domein.  

   
 

 

3. Onze Acties en Adviezen   
Ook dit jaar heeft de Adviesraad meerdere adviezen, soms gevraagd maar ook 
ongevraagd gegeven. 

Hieronder een korte beschrijving van deze adviezen.  
 

1.  Advies over het VN Verdrag Handicap   

 3 januari 2020 

 Op basis van het VN-Verdrag Handicap, dat in 2016 door Nederland 
 is geratificeerd schreven wij een advies met als thema  “Participatie 

 is geen gunst maar een mensenrecht”. In het advies staan duidelijk 
 omschreven adviezen, waarvan wij vinden dat deze in 
 Albrandswaard moeten worden toegepast. De Adviesraad had na 

 een half jaar nog geen enkele reactie op het advies gekregen en op 
 7 juli  is het opnieuw naar het College gegaan. Tot op heden nog 

 steeds geen reactie 
  

2.  Ongevraagd Advies over de digitalisering WMO-adviseurs   

 12 februari 2020 

 In een gesprek met twee WMO consulenten kwamen wij tot de 

 schokkende ontdekking, dat deze nog steeds met papieren dossiers 
 op pad gaan. Ondanks de verregaande digitalisering is hier bij de 

 WMO nog niets van te merken. Toezeggingen om hier iets aan te 
 doen zijn niet nagekomen. Navraag leert ons, dat de verwachting is 
 dat in het voorjaar van 2021 iets gaat gebeuren. Naar onze mening 

 jaren te laat. 
 

3.  Een brief ter ondersteuning van het College vanwege de 

 Covid-19 – 1 april 2020 

 De invoering van allerlei Covid-19 maatregelen heeft voor een flinke 
 verstoring gezorgd in ons maatschappelijk leven. Ook de gemeente  
 werd hierdoor ernstig geraakt. In een brief heeft de Adviesraad haar 

 steun uitgesproken aan het college en daarin de nodige vragen 
 gesteld over de uitvoering van diverse voorzieningen. Hierover is via 

 TEAMS met Mieke van Ginkel en Marlies Wolberink een gesprek 
 gevoerd. 
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4.  Ongevraagd Advies over  Werk en Inkomen   
 19 juni 2020 

 De werkgroep Werk, Inkomen en Participatie (WIeP) heeft 
 onderzocht hoe de aanvraag van een bijstandsuitkering verloopt in 
 Albrandswaard. In de Coronatijd was het verontrustend dat er op 

 het gemeentehuis geen mogelijkheid was voor fysieke afspraken. Bij 
 invulling van de Dariuz-formulieren krijgt de cliënt geen 

 terugkoppeling over de ingevulde gegevens. Verder is onze zorg 
 uitgesproken over de zorgvuldigheid en accuratesse van de 
 gemeente en hebben wij aangegeven,  dat het tijd wordt proactief 

 mee te denken met de cliënten. 
 

5.  Advies over de Handhaving– en Afstemmingsverordening   

 8 juli 2020 

 Naar aanleiding van het verzoek een advies over dit onderwerp te 
 geven kwamen wij tot de volgende conclusies :    
 Wij  adviseren het  College ervoor te zorgen, dat al deze  problemen 

 bij het aanvragen  niet ontstaan  door vanaf de poort te  zorgen 
 voor  

 • Goede informatie en voorlichting   
 • Duidelijke digitale formulieren  
 • Mogelijkheid tot afdrukken in pdf-document  

 • Vaste begeleider binnen het traject  
 • Terugkoppeling naar cliënten, als er zaken niet duidelijk zijn  

 • Zorgen voor bewaking van kwaliteit  
 • En pas in de allerlaatste plaats met handhaving en strafvordering 

 

6.  Een brief naar College over wijzigingen WMO 

 17 augustus 2020 

 Naar aanleiding van de verwachte wijzigingen in het WMO-vervoer 
 hebben wij het College een brief gestuurd, waarin wij onze zorg over 

 dit onderwerp hebben uitgesproken. Hierop hebben wij geen reactie 
 gekregen. 
 

7.  Als reactie concept Integraal Beleidsplan Sociaal Domein  

 31 augustus 2020 

 Op het eerste concept hebben bij aangegeven wat onze positieve en 
 negatieve punten zijn naar aanleiding van ervaringen uit het 

 verleden. Aan de hand hiervan wordt een definitief concept 
 opgesteld door het college.( zie 9) 
 

8.  Advies over de NiBuD krant Albrandswaard  

 24 september 2020 

 De NibuD krant biedt de inwoners van Albrandswaard informatie 
 over alle financiële mogelijkheden, die er zijn voor mensen met een 

 laag inkomen. Wij hebben onze positieve reactie vergezeld laten 
 gaan van wat kleine tips ter verandering. 
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9.  Advies over de Nota Integraal Beleidsplan  

 18 oktober 2020 

 Wij vinden het een ambitieus plan, waarin goede stappen gemaakt 
 worden om diverse vormen van hulpverlening op elkaar af te 

 stemmen om op deze manier de regie in één hand te leggen. Om 
 het plan financieel haalbaar te maken, merken wij dat er steeds 

 meer  een verschuiving van de verantwoordelijkheden van de 
 gemeente naar de burger plaatsvindt, vooral naar de vrijwilligers 
 en  mantelzorgers. Dit vinden wij een zorgelijke ontwikkeling.   

 Wij vinden, dat de rol van de gemeente Albrandswaard moet 
 veranderen, naar een meer samenwerkende en responsieve 
 overheid. Dan zal dit garant staan voor succes. 

10. Advies over de wijzigingen WMO vervoer   

 18 oktober 2020 

 In vervolg op de brief over de wijzigingen op het WMO-vervoer 
 hebben wij een advies geschreven, waarin wij onze zorg uiten over 
 de bezuinigingsmaatregelen die worden voorgesteld. Wij hebben 

 aangegeven, dat deze wijze van vervoer een gemeentelijke taak 
 moet blijven en niet kan worden afgewenteld op andere private 

 voorzieningen. 
 

11. Advies over  Albrandswaard tegen eenzaamheid  

 28 oktober 2020 

 De leden van de Adviesraad vinden het een goed voorstel, maar 

 ons is niet duidelijk hoe dit uitgewerkt zal worden. 
 Verder spreekt de Adviesraad zich uit over het gemis aan een 

 “huiskamer” in Rhoon als belangrijk onderdeel in de strijd tegen 
 eenzaamheid. 
 Onze waardering aan de gemeente ambtenaren voor verspreiding 

 van de ideeën tegen de  bestrijding van eenzaamheid via De 
 Schakel. 

 

12. Een brief over de situatie bij de SWA 

 6 november 2020 

 De reden van deze brief is het ontslag van 2 belangrijke 
 medewerkers van de SWA met veel ervaring en netwerken om zich 

 heen en onze grote zorg of de lopende projecten hiervan mogelijk  
 hinder zullen ondervinden.  

 

13. Advies over de Verordening Beslistermijn   

 Schuldhulpverlening. 

 10 december 2020 

 Wij adviseerden een maximale termijn van 8 weken , liever 6 weken 

 en het liefst 4 weken tussen het eerste gesprek en de beschikking.  
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4. Vergaderingen in 2020 
De Adviesraad heeft in dit bizarre Covid-19  jaar slechts 3 keer fysiek vergaderd, 
nl. op donderdag 16 januari, donderdag 27 februari en donderdag 2 juli. 
De vergaderingen van donderdag 29 oktober en donderdag 17 december waren 

via  ZOOM. 
Twee vergaderingen zijn vervallen, één vanwege de toen geldende Corona 

maatregelen en een vanwege verdachte besmetting van één van de familieleden 
van een Adviesraadslid. 
Verscheidene vergaderingen met de Gemeente of andere instanties konden via 

Teams of Zoom worden gedaan.  
 

Ook namen leden van de Adviesraad regelmatig deel aan (digitale) 
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. 

 
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. 

 
 

5. Financieel overzicht 
 

Vergaderingen: 
Er is in 2020 driemaal op traditionele wijze vergaderd in de Boekenstal te 
Poortugaal en hierna is er in het kader van de Coronacrisis, middels Zoom nog 

tweemaal virtueel vergaderd. Tijdens de laatste vergadering in december, 
hebben de leden vanuit hun kerstpakketje nog getoost op alles wat geweest is en 

wat wij in 2021 nog willen gaan realiseren.  De afspraak inzake aanwezigheid en 
deelname is per lid € 70,- per vergadering. 

 

Bijeenkomsten: 
Doordat wij in 2020 allen overvallen zijn door de pandemie, hebben er in eerste 

instantie in januari en februari nog wel gesprekken plaatsgevonden met diverse 
contacten, hierna  zijn alleen nog gesprekken telefonisch of via ZOOM/TEAMS 
geweest plaatsgevonden met organisaties en medewerkenden binnen 

Albrandswaard en de BAR. De werkgroep vergaderingen worden conform 
afspraak vergoed met € 35,- per lid per vergadering. 

   
Overige onkosten: 
Alle leden krijgen voor het gebruik van hun eigen computer een vergoeding van 

€ 25,-  per kwartaal. 
 

Diverse leden hebben volgens de richtlijnen een declaratie voor de aanschaf van 
nieuwe cartridges ingediend. Dit betrof een bedrag van € 100,40. 
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Voor alle reguliere vergaderingen worden notulen opgesteld en de notulist 
ontvangt hiervoor een vergoeding van € 30,- .  

 
De Adviesraad is lid gebleven van de Koepel Adviesraden Sociaal Domeinen en 
voor het jaar 2020 is hiervoor een contributie € 500,- betaald. 

 
In 2020 is het totale bedrag van € 30,25 aan km-vergoedingen gedeclareerd. 

Ook hierbinnen is het resultaat van het Coronavirus weer duidelijk zichtbaar. 
 
De laatste bijeenkomst in december heeft een kostenplaatje van € 89,47, dit 

voor het nog feestelijk afsluiten van het vergaderjaar 2020 met een 
kerstpakketje. 

 
Categorie 
 
Vergaderingen 
 
 
Notuleren 
 
Vergaderkosten 
 
Contributie 
 
Diversen 

Omschrijving 
 
5 vergaderingen MAA met gemiddeld 8 leden 
3 werkgroep-vergaderingen 
 
Kosten meerdere vergaderingen 
 
Gebruik Boekenstal (huur en consumpties) 
 
Koepel van Adviesraden 
 
Computergebruik 
Decemberborrel/vergadering 
Reiskosten : km-vergoeding 
Onvoorzien 

Werkelijk 2020 
 
€        3500,00 
€          175,00     
 
€           210,00 
 
€           124,00 
 
€            500,00 
 
€             900,40 
€               89,47 
€               30,25 
€                 6,99 

 TOTAAL €          5536,11 

 
 

6. Onze verwachtingen voor 2021  
De Adviesraad kijkt met optimisme naar het komende jaar. Wij gaan er van uit 

dat de Covid-19 beperkingen in de loop van 2021 zullen verdwijnen. 
Wij rekenen wederom 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.     
 

 
Albrandswaard, 12 januari 2021 
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