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1. Inleiding
Voor u ligt het eerste jaarverslag van de Adviesraad Sociaal Domein Midden-Groningen. Het
afgelopen jaar, 2019 was voor de raad een enerverend jaar. Naast dat er gevraagde en ongevraagde
adviezen zijn gegeven werd de raad geconfronteerd met grote veranderingen. Veranderingen in de
regelgeving van het sociaal domein zoals; in de zorg, doelgroepenvervoer, schuldenproblematiek en
jeugdzorg en de voortdurende druk op de financiën als gevolg van tekorten in het sociaal domein. De
discussies omtrent de effecten voor de gebruikers van het sociaal domein hebben impact op de
leden van de adviesraad, denkend en werkend vanuit het inwonersperspectief.

2. Samenwerking met de Gemeente Midden-Groningen
We constateren dat de contacten met de gemeente goed zijn en ervaren een goede samenwerking.
De contacten tussen de portefeuillegroepen en de werkorganisatie ter verheldering van
onderwerpen is laagdrempelig en de verschillende personen kunnen elkaar goed vinden. Een
uitdaging ligt er wel in het matchen van de planning van inhoudelijke behandeling op bestuurlijk
niveau in relatie tot het tijdspad voor de adviesraad om tot een zorgvuldig en onderbouwd advies te
kunnen komen.

3. Werkwijze van de Adviesraad
Gezien het vele werk: inlezen in de nieuwe problematiek, deskundigheidsbevordering,
netwerkvorming, schrijven van adviezen, contact zoeken met (het inwonersperspectief) de inwoners
via doel- en belangengroeperingen heeft de Adviesraad in 2019 besloten om te gaan werken met
portefeuillegroepen.
Met een verdeling in: Jeugd, GGZ, WIAS, WMO en VN Verdrag (beschikbaarheid, toegankelijkheid en
bereikbaarheid).
De Adviesraad heeft deze werkwijze in september geëvalueerd en besloten deze verdeling te
handhaven waarbij er is ingezet op verdere intensivering en verbetering van de werkwijze. Deze
werkvorm is tevens gekozen om de betrokkenheid en eigen regie van de leden te bevorderen. Elke
portefeuillegroep werkt proactief en zelfstandig aan haar adviezen, het onderhouden van netwerken,
gesprekken met betrokken beleidsmedewerkers en het ophalen en betrekken van
inwonersperspectief.
De portefeuillegroepen rapporteren terug in de Adviesraad. Adviezen, zowel gevraagd als
ongevraagd, worden altijd plenair tijdens de Adviesraad besproken en als geheel vastgesteld.
De Adviesraad maakt onderscheid in gevraagd- en ongevraagd advies. De werkwijze om te komen tot
een advies is middels een plan van aanpak mbt advisering door de Adviesraad vastgesteld.
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4. Samenstelling van de Adviesraad
De Adviesraad bestaat uit 9 personen. Door vertrek, om diverse redenen, van 3 leden zijn er
vacatures ontstaan in de Adviesraad. De vacatures zijn opengesteld en de Adviesraad zal weer op
volle strekte kunnen functioneren in 2020. Hierbij is het streven om de samenstelling een
afspiegeling te laten zijn van de inwonerspopulatie van Midden-Groningen. Diversiteit in de
samenstelling is belangrijk en zeer gewenst, zowel qua inhoud als wel geografisch.
In 2019 is afscheid genomen van een aantal leden. En wel van Hilbrand Pater (secretaris),
Fred Mahler, Marten van der Laan en Khalid Quadir. De Adviesraad wil hen nogmaals bedanken voor
hun inzet. Een speciale gedachte gaat uit naar Khalid Quadir, hij overleed na een lange periode van
ernstig ziek zijn.
Vanwege het vertrek van de secretaris vervult Ineke van der Meer nu deze functie, dit vanaf
1 oktober jl.
Portefeuille verdeling:
Jeugd Maria Noordman, Christien Smit en Astrid Kanis
GGZ Ineke van der Meer
WIAS Wouter van der Tuin, Janny Bolhuis
WMO Trijntje Geuze
VN
Janny Bolhuis

5. Vergaderingen Adviesraad
De Adviesraad is in 2019 tien keer plenair bij elkaar geweest. De vergaderingen zijn maandelijks
gepland met uitzondering van de zomermaanden juli en augustus, de planning staat ook vermeld op
de website van de Adviesraad: www.adviesraadmidden-groningen.nl. Het dagelijks bestuur van de
Adviesraad Sociaal Domein bestaande uit de voorzitter, vicevoorzitter en secretaris heeft vier keer
per jaar een overleg met de wethouder, daarnaast stemt het dagelijks bestuur maandelijks de
agenda en mogelijke planning af met de beleidsadviseur/ambtelijk secretaris.

6. Lokale samenwerking en achterban
Draagvlak en input vanuit de inwoners van de gemeente Midden-Groningen om te komen tot
adviezen was in 2019 een punt van aandacht. Alle werkgroepen hebben hun contacten
geïntensiveerd en wegen gezocht om met de inwoner in contact te komen. Er wordt hard gewerkt
om dit verder uit te bouwen.

7. Adviezen
Het afgelopen jaar heeft de Adviesraad Midden-Groningen diverse gevraagde en ongevraagde
adviezen geschreven. Deze adviezen zijn terug te lezen op onze website. (www.adviesraadmiddengroningen.nl). Daarnaast wordt er op diverse onderwerpen informeel en informerend gesproken met
diverse gremia in het sociaal domein. Het vele werk wat hier wordt verzet geeft een grote input
vanuit het inwonersperspectief ten bate van de adviserende rol van de Adviesraad.
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Opsomming uitgebrachte adviezen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Advies verordening Jeugdhulp Midden-Groningen
Advies verordening WMO
Advies mantelzorg
Advies klanttevredenheid BWRI
Advies bezuinigingen Sociaal Domein
Advies beleidsregels bijzondere bijstand en bijstandsboek
Advies bezuinigingen meedoenfonds en inzet armoederegisseur
Advies witgoedregeling

8. Regionale samenwerking
Er is een begin gemaakt met het contact leggen met andere Adviesraden binnen de provincie
Groningen. Op provinciaal niveau is er nog geen reguliere samenkomst van voorzitters of in een
andere vorm. Dit is wel van belang voor zowel inhoud als processen waarin de verschillende
Adviesraden zich bevinden en waarin we kunnen leren van elkaar.

9. Scholing
De Adviesraad heeft in juli en oktober aandacht besteed aan rol, taak en positie van de Adviesraad
als geheel en van de leden individueel. De lijn tussen belangenbehartiging en onafhankelijk adviseren
bleek soms een moeilijk te herkennen lijn en bleek een ontwikkeling die gaandeweg zijn weg vond
binnen de Adviesraad. Scholing gaf ook meer helderheid ten aanzien van een gewenst
adviseringstraject en van daaruit is een werkwijze tot stand gekomen die zowel qua aanpak als qua
tijdspad een goede handreiking is.

10. Communicatie en Website
In 2019 is de website verder vorm gegeven en is deze gevuld met informatie vanuit de Adviesraad.
De Adviesraad is via een link op de website van de gemeente gemakkelijk te bereiken. Ook is
besloten om de actielijst vanuit de plenaire overleggen via de website te delen.
In 2019 is drie keer gebruik gemaakt van de openbaarheid van de adviesraad door externe
aanwezigheid/inbreng in de Adviesraad vergadering. De Adviesraad zal in 2020 verder werken aan
meer herkenbaarheid van de Adviesraad bij inwoners en een duidelijker positionering. Bij
beleidsvraagstukken zal het verbinden met de Adviesraad een vanzelfsprekendheid moeten zijn.
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11. Perspectief “Een doorkijk naar 2020”
Het zal een jaar zijn, waarin met name het gegeven van financiële tekorten in het sociale domein
leiden tot bezuinigingen. Het is een uitdaging voor de Adviesraad om hierin een sterk signalerende,
positief kritische rol te vervullen door middel van onderbouwd, open minded advisering vanuit het
inwonersperspectief. Verder zal de Adviesraad via invulling van vacatures op volle sterkte worden
gebracht en zal er een doorontwikkeling plaatsvinden in het ophalen van inwonersperspectief, het
uitbouwen van netwerken en het meer proactief inzetten op overkoepelende onderwerpen. De
Adviesraad werkt met een lange termijn agenda van te verwachten beleidsstukken en onderwerpen.
Op deze wijze zal de Adviesraad vroegtijdig en sterk inhoudelijk kunnen inzetten op adviestrajecten
richting college. De Adviesraad wil van reactief volgend op adviesaanvragen naar proactief acterend
op aankomende vraagstukken middels gevraagd en ongevraagd advisering aan het college.

Adviesraad Sociaal Domein Midden-Groningen
De voorzitter: Alma den Hertog
De secretaris: Ineke van der Meer
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