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VOORWOORD 
 
De Raad voor Sociaal Domein Duiven biedt u met veel plezier zijn jaarverslag 2017 aan. Door de 
invoering van de Jeugd-, Participatie- en de nieuwe Wmo-wet met ingang van 1 januari 2015 en door 
de veranderende opvattingen over de rol van de gemeente was het nodig om stil te staan bij de 
vraag hoe inwoners betrokken kunnen worden bij de uitvoering van de nieuwe wetten. Het is van 
groot belang dat de samenhang tussen en het onderlinge verband tussen de beleidsterreinen van de 
drie wetten goed tot zijn recht komen. Dit is alleen mogelijk door integraal beleid en daarom was een 
verbreding van de WMO-raad noodzakelijk. 
 
Op 12 januari 2017 is tijdens een feestelijke bijeenkomst op het gemeentehuis van Duiven de nieuwe 
Raad voor Sociaal Domein Duiven geïnstalleerd door wethouder Ineke Knuiman. De Raad voor 
Sociaal Domein Duiven heeft naast een adviserende rol ook een stimulerende rol in de samenleving. 
 
In 2017 hebben wij nadrukkelijk stilgestaan bij de vraag hoe wij als Raad voor Sociaal Domein Duiven 
inhoud kunnen gegeven aan een stimulerende, verbindende en initiërende rol in de samenleving. Dat 
heeft uiteindelijk geleid tot het Project “Erop af”. 
 
Beleid 
In 2017 stond de verdere ontwikkeling van de transformatie centraal. 
 
Huishoudelijke hulp 
In 2016 heeft de Centrale Raad van Beroep in eerste instantie geoordeeld dat huishoudelijk hulp 
onder de Wmo valt. De Rechtbank van Arnhem heeft in de uitspraak geoordeeld dat huishoudelijke 
hulp een Wmo-voorziening is en dat de gemeente Duiven niet mag vragen naar de financiële 
gegevens. De gemeente Duiven respecteert de uitspraak, is echter tegen deze uitspraak in beroep 
gegaan bij de Centrale Raad van Beroep. In 2017 heeft de Centrale Raad van Beroep het bezwaar niet 
behandeld. 
 
Overig beleid 
De Raad voor Sociaal Domein Duiven heeft aan het College van B&W de volgende gevraagde en 
ongevraagde adviezen gestuurd: 
- re-integratieverordening 
- sleutelkastjes 
- doorontwikkeling minimabeleid 
- dynamische transformatieagenda 
- naar een nieuwe uitvoeringsstructuur voor het Lokaal Beleid Publieke Gezondheidszorg en de 

Participatiewet in De Liemers, Montferland en Doesburg 
- thuiszittende leerplichtige kinderen 
- uitgaven sociaal domein. 

 
Daarnaast hebben wij als Raad voor Sociaal Domein Duiven aan alle fracties van de politieke partijen 
in de gemeente Duiven een brief gestuurd en daarin gevraagd aan te geven welke thema’s en 
onderwerpen de komende vier jaar van belang zijn binnen het sociaal domein. Het is dan ook 
teleurstellend dat geen van de politieke partijen op deze brief gereageerd heeft. 
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Serviceteam 
In 2017 zijn de activiteiten van het Serviceteam beëindigd en daarover is de Raad voor Sociaal 
Domein Duiven helemaal niet geïnformeerd. Deze beëindiging betreuren wij ten zeerste. Het 
Serviceteam zorgde ervoor dat het station, het centrum en de wijken netjes en opgeruimd bleven. De 
werkzaamheden zorgden er ook voor dat mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt weer 
regelmaat in hun bestaan kregen. Het zorgde voor zelfvertrouwen en waardering. De Raad voor 
Sociaal Domein Duiven betreurt dan ook ten zeerste dat dit project om louter financiële redenen 
beëindigd is en dan vooral voor de mensen die het betreft. 
 
Fusie ambtelijke organisaties 
De Raad voor Sociaal Domein Duiven constateert dat het na de vakantieperiode erg stil werd binnen 
de beleidsontwikkeling en uitvoering van het sociaal domein. Veel ontwikkelingen kwamen stil te 
liggen of liepen grote vertraging op. De tijd en energie ging naar de ambtelijke fusie en niet naar de 
burgers van de gemeente Duiven. Ooit zei een oud gemeentesecretaris: “De legitimatie loopt buiten 
op straat.” De Raad voor Sociaal Domein Duiven hoopt dat deze periode zo kort mogelijk gaat duren 
en dat er maatregelen in de personele sfeer genomen worden om dit te bewerkstellingen. 
 
Financiën 
Uit de jaarrekening 2016 van de gemeente Duiven bleek dat de gemeente een aanzienlijk overschot 

heeft op het onderdeel sociaal domein. De gemeente Duiven heeft de voorzieningen sterk 
versoberd. De gemeenteraad heeft op voorstel van het College van B&W ongeveer 1 miljoen 
euro aan de bestemmingsreserve sociaal domein en Wmo onttrokken om vervolgens dit 
bedrag toe te voegen aan de Algemene reserve. 
 
De Raad voor Sociaal Domein Duiven heeft ervoor gepleit dat de extra gelden besteed zouden 
moeten worden aan de doorontwikkeling en innovatie van de zorg en geadviseerd om de komende 
jaren geen onttrekkingen te doen uit de bestemmingsreserve sociaal domein en Wmo. 
 
Website 
In 2017 hebben wij veel tijd en energie gestoken in het ontwikkelen en onderhouden van onze 
website, www.rvsdd.nl. Met onze vernieuwde website willen wij onze achterban bereiken en deze zo 
goed mogelijk op de hoogte houden en brengen van dingen die spelen binnen ons werkveld. 
 
2018 en verdere jaren 
Wij zullen als Raad voor Sociaal Domein Duiven het College van B&W gevraagd en ongevraagd blijven 
adviseren. Onze doelstelling “Meedoen mogelijk maken” zal in onze adviezen de rode draad vormen. 
De resultaten van het project “Erop af” zullen wij betrekken bij onze advisering. 
 
Dank 
Een voorwoord van een jaarverslag is naar mijn idee ook een plaats om dank en waardering uit te 
spreken. Waardering, in eerste plaats voor de leden van de Raad voor Sociaal Domein Duiven. Het is 
een zeer betrokken groep die er zeer bewust van is dat zij bepaalde groepen in de samenleving 
vertegenwoordigen, in feite zijn dat al onze inwoners. 
 
Dank, ook aan de gemeente Duiven. De gemeente maakt het mogelijk, dat wij ons werk zo optimaal 
mogelijk uit kunnen voeren. Zeker, de ambtelijke ondersteuning verdient een compliment. Zij 

http://www.rvsdd.nl/
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hebben actief gereageerd op onze vragen en waren bereid om nadere uitleg te geven, ondanks de 
energie die zij in 2017 moesten steken in de ambtelijke fusie. Dankzij hun inbreng kon de Raad voor 
Sociaal Domein optimaal reageren. Ook onze ambtelijk secretaris willen we bedanken. Vrougje Fikke 
is al jaren onze grote steun en toeverlaat. 
 
J.P.M. Seijsener 
Voorzitter Raad voor Sociaal Domein Duiven 
  



 
 

Jaarverslag 2017 Raad voor Sociaal Domein Duiven        5 

 
SAMENSTELLING WMO RAAD DUIVEN PER 31 december 2016 

 

Voorzitter:        de heer J.P.M. Seijsener 
 
Namens de doelgroep “mantelzorgers”:    mevrouw M. Koopman  
 
Namens de doelgroep “gezondheidszorg/hulpverlening”:  mevrouw L. Goris  
 
Namens de doelgroep “werk, bijstand en minimuminkomen”:  de heer H. Storms 
 
Namens de doelgroep “ouderen”:     de heer Th. Nass 
 
Namens de doelgroep “ouderen”:     de heer B. Last 
 
Namens de doelgroep “jeugd en jongeren”:    mevrouw C. Seynaeve 
 
Namens de doelgroep “ouders en verzorgers minderjarigen”:  mevrouw S. Bakker 
 
Namens de doelgroep “mensen met een beperking/aandoening”: mevrouw W. Hoving 
 
Namens de doelgroep “mensen met een beperking/aandoening”: mevrouw J. Vos  
 
Namens de doelgroep “wijk- en dorpsraden”:    mevrouw R. Gudden 
 
 
Ambtelijk secretaris:       mevrouw V. Fikke 
 

Een aantal leden is gestopt of heeft hun doelgroep verlaten. De betreffende doelgroepen hebben we 
aangeschreven en deze hebben nieuwe kandidaten voorgedragen. We hebben eind 2015 een 
advertentie gezet in de DuivenPost met een oproep voor nieuwe leden. Hierop hebben we reacties 
gehad en dat heeft een nieuw lid opgeleverd en een voor de toekomst. Gezien de uitbreiding van de 
aandachtsvelden kunnen we nog steeds nieuwe leden gebruiken. Het zoeken naar geschikte 
kandidaten gaat onverminderd verder. 
 
WERKZAAMHEDEN 
Vergaderingen 
De Raad voor Sociaal Domein Duiven heeft van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017 in totaal 
twaalfmaal vergaderd. Met het College van B&W en met de betrokken beleidsambtenaren is in 2017 
driemaal regulier overleg geweest. Tijdens de vergaderingen van de Raad voor Sociaal Domein 
Duiven is steeds een of meer beleidsambtenaren voor een gedeelte van de vergadering aanwezig 
geweest. Op incidentele basis, in de vorm van werkgroepen, is over dossiers overleg geweest tussen 
een afvaardiging van de Raad voor Sociaal Domein Duiven en de verantwoordelijke 
beleidsambtenaar. 
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Adviezen 
In 2017 heeft de Raad voor Sociaal Domein Duiven een aantal adviezen uitgebracht en brieven 
geschreven aan de gemeente Duiven. 
 
Het gaat om de volgende onderwerpen:  

- Dynamische transformatieagenda 
We hebben geadviseerd dat er aandacht dient te zijn voor kwetsbare groepen, de financiën, de 
verandering van de interne organisatie en de realisering van monitoring. Een aantal adviezen en 
voorstellen zijn overgenomen. Tevens hebben wij een antwoord gekregen over hoe men een 
financieel duurzaam systeem gaat maken. 

- Re-integratieverordening 2017 
Wij hebben een positief advies gegeven. We zijn verheugd met de mogelijkheid van interne 
jobcoaching en begeleiding van jongeren bij werkervaringsplekken. 

- Evaluatie en doorontwikkelen minimabeleid 2018 
Een aantal adviezen zijn overgenomen. We zijn blij met de “inzet van extra gelden voor 
armoedebestrijding bij kinderen in 2017”, het stimuleren van het gebruik van de Gelrepas en de 
aandacht voor communicatie en preventie. 

- Sleutelkastjes 
Het blijkt dat sleutelkastjes verplicht worden gesteld als men zorgt ontvangt. Het blijkt dat 
goede/veilige sleutelkastjes prijzig zijn. De discussie over wie de aanschaf van deze sleutelkastjes 
moet betalen loopt nog. De gemeente biedt de mogelijkheid aan om bij de gemeente aan te 
kloppen als men de aanschaf van het sleutelkastje niet kan betalen. 

- Naar een nieuwe uitvoeringsstructuur voor de Participatiewet in de Liemers 
Dit rapport hebben we kritisch gelezen. De Raad voor Sociaal Domein Duiven heeft geadviseerd 
scenario 3 verder uit te werken. Daarbij moet aandacht zijn voor het doorontwikkelen van 
passende werkgelegenheid, de kwetsbaren en het behoud van salaris, het ontzorgen van 
werkgevers en de financiële gevolgen van de ontwikkelingen. 

- Lokaal Beleid Publieke Gezondheidszorg  
We hebben een positief advies gegeven, maar daarbij wel kritische vragen gesteld. 
Deze vragen zijn: 

- zijn de professionals hierbij voldoende betrokken? 

- waarop zijn de keuzes van de speerpunten gebaseerd? 
De voorgestelde ontwikkelingen dienen nog verder uitgewerkt te worden. Verder vraagt de Raad 
voor Sociaal Domein Duiven zich af of het budget voldoende is voor de ambities die men heeft. 

 
Voor de inhoud van deze documenten verwijzen wij naar onze website, www.rvsdd.nl  
 
Bezetting en vacatures 
Voor wat de bezetting en vacatures in de verslagperiode betreft, verwijzen we graag naar het vorige 
hoofdstuk waar het gaat over de samenstelling van de Raad voor Sociaal Domein Duiven in 2017. 
Voor de vacatures van de vertrekkende leden hebben we de betrokken doelgroepen gevraagd om 
kandidaten voor te dragen. In mei hebben wij Roos Gudden kunnen verwelkomen als nieuw lid. 
 
Scholing en opleiding 
De Raad voor Sociaal Domein Duiven heeft dit kalenderjaar scholing gevolgd. We hebben onze missie 
en visie herschreven en een startdocument gemaakt voor ons project “Erop af”. De Raad voor Sociaal 
Domein Duiven is op verschillende onderwerpen en beleidsterreinen door de beleidsambtenaren 

http://www.rvsdd.nl/


 
 

Jaarverslag 2017 Raad voor Sociaal Domein Duiven        7 

geïnformeerd. Daarnaast hebben wij bijeenkomsten van Zorgbelang bijgewoond om op de hoogte 
gebracht te worden over de nieuwe taken en ontwikkelingen. 
 
Pr en communicatie 
We hebben onze website vernieuwd en een start gemaakt om onze folder aan te passen. In ons 
project “Erop af” hebben we ook aandacht voor Pr en communicatie. 
 
Digitalisering 
De nieuwe website is medio 2017 in gebruik genomen. Deze is gebruiksvriendelijk en toegankelijk. 
Documenten zijn gemakkelijke te vinden, nieuws, informatie en duidelijke links staan erop. Er is ook 
de mogelijkheid om vragen te stellen en een formulier om contact op te nemen met de Raad voor 
Sociaal Domein Duiven. 
 
Onderwerpen van overleg 
Belangrijkste inhoudelijke thema's die in 2017 binnen de Raad voor Sociaal Domein Duiven 
besproken zijn: 

- Een lezing van Gerda van der Lee over de werkwijze van de Adviesraad Wmo en Jeugdhulp in Den 
Bosch. Zij vertelde over hun werkwijze en de resultaten daarvan. Dit was de aanleiding om onze 
werkwijze te herzien en dit leidde tot het Project “Erop af”. 

- Sleutelkastje. Mensen worden verplicht gesteld om een sleutelkastje aan te schaffen. Wie betaalt 
een veilig sleutelkastje? Dit onderwerp hebben we niet af kunnen ronden en loopt door in 2018. 

- Rapport Radar. Dit gaat over de voortgang van Presikhaaf Bedrijven en de keuze die de Liemers 
daarin wil maken. Per 1 januari 2018 start Scalabor onder verantwoordelijkheid van Arnhem. 
Duiven koopt producten in bij Scalabor en gaat zelf producten opzetten. 

- Transformatie sociaal domein 

- De Jeugdraad. Eén van onze leden zit in de Jeugdraad. We hebben gevolgd hoe een en ander 
gelopen is. Het Jeugdhonk is geopend. 

- Jongeren, jeugdbeleid/hulpverlening, passendonderwijs, vervoer. We hebben de ontwikkelingen 
gevolgd en ons laten informeren over thuiszittende leerplichtige kinderen. Dit blijkt in Duiven 
geen probleem te zijn. 

- PR. Onze nieuwe website en een nieuwe folder. 

- VN-verdrag voor de inclusieve samenleving. Dit komt langzaam op gang en blijft onze aandacht 
vragen. In 2017 heeft de Raad voor Sociaal Domein Duiven nog geen rapport van de gemeente 
ontvangen, ondanks herhaalde toezeggingen. 

- Samenwerking met de vier WMO-raden binnen de Liemers heeft tot concrete afspraken geleid. 

- Website van de gemeente. Deze is niet gebruiksvriendelijk. Er zijn overleggen geweest die 
uiteindelijk tot de eerste stappen ter verbetering geleid hebben. 

- Basisnetwerk. Dit is een belangrijk netwerk waar veel informatie bij elkaar komt. 
 
Project “Erop af” 
In 2017 hebben wij nadrukkelijk stilgestaan bij de vraag hoe wij als Raad voor Sociaal Domein Duiven 
inhoud kunnen gegeven aan een stimulerende, verbindende en initiërende rol in de samenleving. 
 
In eerste instantie hebben wij in november 2016 een bijeenkomst belegd met de voorzitster van de 
Adviesraad Wmo en Jeugdhulp uit ’s-Hertogenbosch. Uit deze bijeenkomst hebben wij een aantal 
conclusies getrokken: 

- als Raad voor Sociaal Domein Duiven moet je een duidelijke doelstelling hebben! 
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- “Meedoen mogelijk maken”, de burger moet centraal staan 

- voeling en binding hebben met de samenleving als geheel 

- inventariseren: kerngetallen van de doelgroepen boven water zien te halen 

- van ‘reactief’ naar ‘proactief’ 

- actief en ondernemend zijn, nieuwe kringen en initiatieven op willen zoeken 

- Kortom: “Erop af!” 

- inventariseren wat de uitwerking van bepaald beleid op de burger is 

- het initiatief nemen tot nieuw beleid is geen taak van de Raad voor Sociaal Domein Duiven. 
 
Op basis van de bovenstaande conclusies is besloten om het project “Erop af” te starten. Wij vinden 
het belangrijk om dit project verder uit te werken. Dit hebben we in drie bijeenkomsten gedaan 
onder leiding van een extern begeleider. 
 
De volgende kernvragen hebben wij geformuleerd om informatie in te winnen bij organisaties, de 
achterban en inwoners van de gemeente Duiven: 
- Wat vinden jullie van de agenda van de gemeente? 
- Wat moet er echt op de agenda van de gemeente komen te staan? 
 
Wat voor informatie kunnen deze bezoeken opleveren? 
- Problemen die volgens de organisaties echt nijpend zijn. 
- Kloppen die met de agenda van de gemeente? Ja/nee? 
- Wat adviseert die organisatie over onderwerpen die afwijken van de agenda van de gemeente en 

waarom? 
- Wat zijn voor hun belangrijke onderwerpen voor nu en in de nabije toekomst? 
 
Op deze manier zullen wij een beroep doen op onze achterban, organisaties, alle groeperingen die in 
de breedste zin van het woord werkzaam zijn in het sociaal domein. Ook zullen we bij de inwoners 
proberen te achterhalen wat we voor elkaar kunnen betekenen en hoe we elkaar kunnen versterken. 
 


