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JAARVERSLAG 2014  

van de Maatschappelijke Adviesraad Albrandswaard 

 

 

 

Voorwoord 

Met veel plezier presenteren we u het jaarverslag van de Matschappelijke Adviesraad Albrandswaard 

over het jaar 2014.  

De Adviesraad is per verordening ingesteld door de gemeenteraad en de leden worden - na 

voordracht - benoemd door het college van Albrandswaard.  

De missie van de Adviesraad is om het college van B&W van Albrandswaard gevraagd en 

ongevraagd advies geven over de wijze waarop de maatschappelijke ondersteuning, de 

sociale wetten en andere soortgelijke regelingen in lokaal beleid worden vertaald, en 

uitgevoerd. In de visie van de Adviesraad moet iedere inwoner van Albrandswaard die dit 

zelf niet voor elkaar kan boksen hulp krijgen van de gemeente, zich onderdeel voelen van de 

maatschappij en menswaardig kunnen leven in de eigen woonomgeving. 

 

Werkterreinen van de Maatschappelijke Adviesraad  

Zoals u hieronder kunt lezen was het afgelopen jaar een heel bijzonder jaar om een aantal redenen.  

1. Organisatorisch 

Op 1 januari 2014 is de Adviesraad gestart als een samensmelting van het Cliëntenplatform 

Albrandswaard en de WMO-raad Albrandswaard. Met nieuw elan en alle ervaring van de 

zittende leden nog aanwezig.  Wel met de realisatie dat een aantal leden al vanaf 2007 lid 

waren van de WMO-raad. In juli nemen we daarom afscheid van dhr. H. Baars (voormalig  

voorzitter) en mevrouw J. Polderman-Vollebregt (voormalig  secretaris), in december van 

mevrouw C. Oosterbaan en eind januari 2015 van de heren J. Schraverus en W. van der Hei. 

Gelukkig kwamen er nieuwe leden bij in de persoon van de dames L. Schilt, P. Olbertz en T. 

Jacobs-Sevenheck en de heer H. Wander. Ook n 2015 denken we nieuwe leden te 

verwelkomen. 

 

2. Politiek op gemeenteniveau 

Op 19 maart jl. waren er gemeenteraadsverkiezingen en kregen we een heel ander 

samengesteld college. Na de zeer open relatie met voormalig wethouder mevrouw M. 

Rombout was het afwachten voor de Adviesraad hoe de nieuwe wethouders zich zouden 

gaan opstellen. Onze zorgen bleken al snel onterecht want zij bleken ook prijs te stellen op 

de inspraak van de Adviesraad en die houding heeft zich vertaald in een constructieve 

samenwerking van beide kanten. 

Een extra complicatie was dat de gemeenten Albrandswaard, Barenrecht en Ridderkerk een 
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vergaande vorm van samenwerking nastreven en, om die reden, per 1-1-2014 de BAR-

organisatie hebben opgericht waaraan zij hun ambtenaren hebben toevertrouwd. Dus ook 

alle beleidsambtenaren. Samenwerken en toch ruimte voor de “couleur Locale”; ga er maar 

aanstaan. 

 

3. Politiek op rijksniveau 

Al enige jaren werd er gesproken over het idee om onderdelen van de AWBZ over te hevelen 

naar de maatschappelijke ondersteuning (WMO) van de gemeente, de jeugdzorg weg te 

halen bij de provincie en de uitvoering van de Wajong (Wet Jonggehandicapten) weg te 

halen bij het UWV. Het idee was, en is, dat de gemeenten dit beter en goedkoper kunnen.  

In 2013 kwam er een nieuw kabinet van PvdA en VVD. Dit kabinet ging voortvarend te werk 

en zette zwaar in op een gelijktijdige transitie van bovengenoemde onderwerpen. 

Wetsvoorstellen volgden voor een nieuwe Wet Langdurige Zorg (WLZ) als opvolger van de 

AWBZ, een aangepaste Zorgverzekeringswet en de gemeenten kregen een taakstelling voor 

een uitgebreidere WMO, een nieuwe vorm van Jeugdzorg en de Participatiewet.  

Dit laatste betekent het stopzetten van nieuwe instroom in de Wajong, het geleidelijk met 

twee derde terugbrengen van beschut werk  en allerlei aanpassingen van de huidige Wet 

Werk en Bijstand (WWB). Dit alles bovendien tegelijk met een andere vorm van Passend 

Onderwijs.  

Het rijk en de gemeenten proberen om werkgevers zo ver te krijgen dat ze Wajongers en 

mensen, die anders een kans hadden op een plek in een beschutte werkplaats zoals mensen 

met een WSW indicatie, aan het werk te krijgen het liefst bij een gewone werkgever. Er is 

afgesproken in het Sociaal Akkoord dat er 125.000 werkplekken komen voor mensen met 

een arbeidsbeperking, waarvan de overheid zelf 25.000 werkplekken voor haar rekening zou 

nemen en de overige 100.000 worden gecreëerd door het bedrijfsleven. Met speciale 

financiële voordelen, een beroep op maatschappelijke betrokkenheid en de dreiging van een 

verplicht quotum beoogt de overheid de gestelde doelstelling te bereiken.  

Daarnaast zijn allerlei ideeën uitgewerkt om meer mensen uit de bijstand aan 

(vrijwilligers)werk te helpen. De BAR gemeenten hebben daarom voorstellen gedaan voor 

een Werkgevers Servicepunt en een Leerwerkbedrijf. De Adviesraad heeft daar uiteraard ook 

haar mening over gegeven. 

Het kabinet mikte op een gelijktijdige decentralisatie naar de gemeenten van dit alles per 1-1-2015. 

Met stevige bezuinigingsdoelstellingen! Mede omdat het kabinet in de Eerste Kamer niet over een 

meerderheid beschikt, moesten er meer compromissen worden gezocht en vele tekstversies van hoe 

de wetten er misschien in 2014 uit zouden komen te zien, volgden elkaar op.  

De BAR-organisatie toonde veel veerkracht en zette een prima programmaorganisatie op.  

Een organisatie die - daartoe gestimuleerd door de wethouders - heel erg haar best deed om 

adviesraden uit de BAR-gemeenten bij de nieuwe ontwikkelingen te betrekken. 

 

Om tot nieuw beleid te komen, doorlopen gemeenten een heel proces. Via een visie-, beleidskader- 

of contourennota wordt de richting en reikwijdte benoemd van wat men moet (volgens de wet) of 

wat men wil (waar de wet lokale beleidsvrijheid toestaat). Dan beweegt het denken zich richting 

beleidsplan en de uitwerking daarvan in verordeningen. Om handvaten te bieden voor de 

uitvoerende ambtenaren volgen dan nog de beleidsregels. Maar omdat de gemeente als 
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uitgangspunt heeft dat ze altijd de regie wil voeren maar - waar mogelijk - niet zelf voor de uitvoering 

wil of kan zorgen, dienen op verschillende terreinen diensten ingekocht te worden van 

zorgaanbieders. Daarvoor moest de nieuwe BAR-organisatie en het bestuur van de gemeenten heel 

wat regelen om dit alles mogelijk te maken. Soms in BAR- verband en andere keren op regionaal 

niveau. Een helse opgave. 

 

Door voortdurend de druk op de ketel te houden,  zijn alle beleidsdocumenten en organisatorische 

maatregelen voor de 3 D’s  (drie decentralisaties)  tóch per 1 januari 2015 van start gaan. Gelukkig 

zijn er diverse transitie-maatregelen die er voor zorgen dat mensen die een lopende indicatie hebben 

op het gebied van WMO, Jeugdzorg, Wajong en WSW niet meteen aangewezen zijn op de nieuwe 

spelregels. Wordt alles dan slechter? Nee, dat hoeft niet.  

 

De Adviesraad gaat ervan uit dat de gecontracteerde zorgaanbieders, de nieuwe sociale wijkteams 

en de lokale jeugd-en gezinsteams adequate zorg en ondersteuning aan de inwoners zullen bieden. 

Het is prettig te weten dat in onze gemeente de inbreng van de Stichting Welzijn Albrandswaard 

(SWA) en het Lokaal Zorgnetwerk(LZN) in de plannen is opgenomen. Het zal enige tijd duren om goed 

ingespeeld te raken, maar het zal waarschijnlijk lukken om aan de verwachtingen te voldoen. De 

zorgaanbieders zijn druk bezig zich aan te passen aan de nieuwe situatie, maar ook hier zullen oude 

reflexen nog wel eens boven komen drijven. En tja, de burger, die kan niet langer naar de gemeente 

om een voorziening te claimen. Wel kan de inwoner aangeven wat haar/zijn probleem is en via een 

gesprek samen met vertegenwoordigers van de gemeente bepalen welke hulp noodzakelijk zou zijn: 

een algemene voorziening die breed toegankelijk is of juist maatwerk. Daarbij wordt gekeken naar 

wat de inwoner en de directe omgeving zelf kunnen en wordt rekening gehouden met hun financiële 

draagkracht. Toch zal de druk op mantelzorgers en vrijwilligers toenemen. Dit moet volgens ons, de 

Adviesraad, altijd gebeuren op basis van vrijwilligheid en motivatie. Dwang vanuit de Participatiewet 

zal tot weinig vruchtbare oplossingen leiden. 

 

Adviserende rol van de Maatschappelijke  Adviesraad  

Wie nog op het netvlies heeft om hoeveel onderwerpen het gaat, heeft een beeld gekregen van de 

druk die op de leden van de Adviesraad heeft gelegen. Een extraatje was de verandering op het 

gebied van de huishoudelijke ( hulp) zorg waarvoor Albrandswaard de regels al deels op 1 januari 

2014 had aangepast en per 1 juli de tarieven nog wat verder aanscherpte.  

 

Over alle beleidvoornemens die het afgelopen jaar op het gebied van de 3D’s heeft de Adviesraad 

een advies uitgebracht. We realiseren ons daarbij terdege dat de gemeente lang niet altijd een eigen 

keus kan maken omdat “Den Haag” vaak strikte kaders meegeeft. Bij het uitbrengen van adviezen 

worden een aantal uitgangspunten gehanteerd; zoals: 

worden goede oplossingen aangedragen, gaat het wel werken in de praktijk, komt het bij de juiste 

doelgroep terecht, worden de lasten eerlijk verdeeld, wie wordt vergeten waardoor een deel van de 

inwoners in de knel kan komen, is beschikbare hulp of zorg betaalbaar en zo nee, hoe wordt dat 

opgelost, wordt bureaucratie en willekeur voorkomen, hoe wordt de kwaliteit van de uitvoering 

bewaakt, kan men gemakkelijk bezwaar aantekenen en is er een transparante manier om met 

klachten om te gaan.   
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Veel tijd en inzet waren nodig om tijdig over relevante kennis te beschikken van wat gaande was, 

voorlichtingsbijeenkomsten bij te wonen, af te stemmen met ander adviesraden, mee te denken, 

commentaar te geven en adviezen aan het college uit te brengen. Een niet geringe opgave die veel 

verder ging dan wat op de reguliere vergaderingen besproken kon worden.  

 

De adviesraad heeft officieel acht (8) keer vergaderd, maar de verwachte pauze in de zomermaanden 

is niet gekomen. Heel veel stukken werden op tijd becommentarieerd en besproken. De e-mail boxen 

liepen regelmatig vol en alles werd door ons in het werk gesteld om op korte termijn reacties te 

geven, rekening houdend met strikte deadlines  en waar mogelijk actief mee te doen met 

bijeenkomsten. 

 

Het jaar 2015 zal veel meer in het teken staan van hoe de praktijk van de domeinen Jeugdzorg, WMO 

en Participatie (ofwel werk en inkomen) eruit zal zien. De uitdaging is om ook dan voeling te houden 

met wat onze inwoners daarbij ondervinden en hun (on)tevredenheid over de geboden oplossingen. 

We gaan er weer vol animo tegen aan.  

 

Samenstelling van de Maatschappelijke adviesraad  

“We” dat zijn Niko Bom (voorzitter), Elena Chvedtsjoek (secretaris, lid) en de leden Marianne 

Kooijman-Groenenboom, Daan Luijkx, Pauline Olbertz, Lenie Schilt, Marjolein Spier, Truus Sevenheck 

en Henk Wander. En uiteraard rekenen we op steun van nieuwe leden die we op het moment van 

schrijven zoeken. 

 

PS: Neem eens een kijkje op onze website www.maatschappelijke-adviesraad.nl 

 

http://www.maatschappelijke-adviesraad.nl/

