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VOORWOORD 

De Raad voor Sociaal Domein Duiven biedt u met veel plezier het jaarverslag 2018 aan. 
 
Op 1 januari 2018 is de Raad voor Sociaal Domein Duiven (RvSDD) een Stichting geworden. 2018 was 
een bewogen jaar voor de Raad voor Sociaal Domein Duiven. Het jaar stond in het teken van de 
invulling van een andere werkwijze. Ook in de verhouding met de gemeente en de RvSDD is een en 
ander veranderd. Zo is de gemeente Duiven ambtelijk gefuseerd met de gemeente Westervoort. 
Hierdoor was de aandacht en energie van het gemeentelijk apparaat vooral intern gericht. 
 
Project ‘EROP AF’ 
De gemeente Duiven is steeds meer vraaggericht en minder aanbodgericht gaan werken. Dit houdt in 
dat er zelf minder beleid gemaakt wordt waarvoor een advies van de RvSDD verplicht is. Er wordt 
meer ingespeeld op initiatieven vanuit de samenleving. Het gevolg hiervan is dat wij vaker een 
ongevraagd advies uit zullen brengen. Dit betekent overigens dat de reikwijdte van het adviseren 
verandert, naast de gevraagde en ongevraagde adviezen over beleidsontwikkeling en uitvoering, zal 
geadviseerd worden op de processen van totstandkoming van beleid, alsmede het proces van 
uitvoering. 
 
Om onze rol zo goed mogelijk te vervullen zijn wij bezig om een netwerkorganisatie op te bouwen 
binnen het sociaal domein om zicht te krijgen op ‘wat er nodig is’ en ‘wat er gedaan wordt’. Op basis 
van de verzamelde informatie stellen we, indien nodig, gefundeerde (ongevraagde) adviezen op. 
Naast de verkregen informatie van de organisaties willen we u, als inwoners, vragen om signalen 
over de uitvoering van wetten en regelingen binnen dat sociaal domein, die goed of minder goed 
gaan, aan ons te melden. Ook mogelijke tekortkomingen horen we graag van u. Voor de volledigheid 
vermelden we nog eens dat de Raad voor Sociaal Domein Duiven geen individuele gevallen 
behandelt. 
 
Met ons project ‘EROP AF’ gaan we op pad om kennis te maken met organisaties en instellingen die 
actief zijn binnen het sociaal domein van de gemeente Duiven. Op deze manier willen we een 
regelmatige informatie-uitwisseling op gang brengen en feeling en binding krijgen met de 
samenleving als geheel. 
 
Om dat te realiseren zijn een tweetal werkgroepen geformeerd, te weten 
● Werkgroep Jeugd 
● Werkgroep Ouderen. 
 
De Werkgroep Jeugd heeft inmiddels gesprekken gevoerd met de Praktijkondersteuner GGZ-Jeugd 
van de huisartsen, Rinoceros Groessen, Mikado Jongerenwerk, het Candea College en met de 
beleidsambtenaar die zich bezighoudt met het Jeugdbeleid. 
 
De Werkgroep Ouderen sprak met Het Rode Kruis, de Ouderenraad, Kwartiermakers, de 
Verpleegkundig Specialist Ouderenzorg, Mikado Ouderenzorg, Dagopvang Ouderen, Stichting 
Hulpdienst Graag Gedaan en het Activerend Huisbezoek. 
 
Beide werkgroepen hebben nog een paar afspraken op de agenda staan en zij zullen begin 2019 hun 
bevindingen op een rij zetten. 
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AMBTELIJKE FUSIE 
2018 was ook een bewogen jaar in de gewijzigde verhouding tussen de gemeente en RvSDD. De 
gemeente Duiven is ambtelijk gefuseerd met de gemeente Westervoort. Hierdoor was de aandacht 
en energie van het gemeentelijk apparaat vooral intern gericht. 
 
De Raad voor Sociaal Domein Duiven constateert dat het vanaf de vakantieperiode in 2017 tot en 
met heden erg stil is geworden op het gebied van beleidsontwikkeling en uitvoering van de wetten 
uit het Sociaal Domein. Veel ontwikkelingen zijn stil komen te liggen of hebben grote vertragingen 
opgelopen. Zo is het gedurende een lange periode erg onduidelijk geweest welke ambtenaar zich 
bezighield met welk beleidsterrein. 
 
De gemeente verwacht heel veel van de RvSDD. Als RvSDD verwachten wij eenzelfde houding naar 
ons toe. Om onze onvrede daarover te uiten hebben wij als RvSDD een brief aan het College van 
B&W gezonden. In een gesprek is vervolgens een en ander verduidelijkt. De uitwerking en het 
oplossen van de ontstane problematiek zal in 2019 verder plaatsvinden. 
 

De ambtelijke fusie betekent voor de RvSDD niet dat alle werkmethodieken tussen de twee 
gefuseerde gemeenten hetzelfde dienen te zijn, omwille van het efficiënter werken. De menselijke 
maat en de dienstverlening zijn ook heel belangrijk. Zo hechten wij als RvSDD heel veel waarde aan 
de Duivense werkwijze van het loket WWZ. Het loket WWZ behandelt de eenvoudige aanvragen 
direct en als deze aanvragen meervoudige dan wel complex zijn, wordt het Sociaal Team 
ingeschakeld. 
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AMENSTELLING RAAD VOOR SOCIAAL DOMEIN DUIVEN PER 1 januari 2018 

 

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 gaan in 2019 een advertentie 
zetten in de DuivenPost met een oproep voor nieuwe leden. Gezien de uitbreiding van de 
aandachtsvelden kunnen we nog steeds nieuwe leden gebruiken. Het zoeken naar geschikte 
kandidaten gaat onverminderd verder. 
 
 
  



Jaarverslag 2018 Raad voor Sociaal Domein Duiven 4 

 

WERKZAAMHEDEN 
Vergaderingen 
De Raad voor Sociaal Domein Duiven heeft van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018 in totaal 
twaalfmaal vergaderd. Met het College van B&W en met de betrokken beleidsambtenaren is in 2018 
driemaal een regulier overleg geweest. Tijdens de vergaderingen van de Raad voor Sociaal Domein 
Duiven zijn steeds een of meer beleidsambtenaren voor een gedeelte bij 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. 
 
Adviezen 
In 2018 heeft de Raad voor Sociaal Domein Duiven een aantal adviezen uitgebracht en brieven 
geschreven aan de gemeente Duiven. 
 
Het gaat om de volgende onderwerpen:  

- Sleutelkastjes voor de zorgvrager. De sleutelkastjes zijn verplicht als men zorg 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. 

- Beleidsplan Schuldhulpverlening 2018-2021. Hierover hebben we geadviseerd en onze 
opmerkingen zijn meegenomen in het definitieve beleidsplan. 

- Zorgen omtrent ontwikkelingen binnen het Sociaal Domein. We hebben onze zorgen geuit en dit 
heeft geleid tot een gesprek met de wethouder. Een van de punten was de gevolgen van de 
ambtelijke fusie. Zie het blok hierboven. Tevens zal er begin 2019 een bijeenkomst gepland 
worden om de gevolgen van het gewijzigde beleid, andere aanpak door de gemeente en 
samenwerking met de gemeente te bespreken. 
 

Scholing en opleiding 
De Raad voor Sociaal Domein Duiven heeft dit kalenderjaar scholing gevolgd. De Raad voor Sociaal 
Domein Duiven is op verschillende onderwerpen en beleidsterreinen door de beleidsambtenaren 
geïnformeerd. Daarnaast hebben wij bijeenkomsten van Zorgbelang bijgewoond om op de hoogte 
gebracht te worden over de nieuwe taken en ontwikkelingen. Tevens is de cursus “Een nieuwe 
route” gevolgd. 
 
Pr en communicatie 
We hebben een website en die wordt bijgehouden en aangevuld met actuele onderwerpen. Na een 
start om onze folder aan te passen, is besloten om geen folder te maken maar eenmaal per kwartaal 
een artikel in de DuivenPost te plaatsen. 
 
Onderwerpen van overleg 
Belangrijkste inhoudelijke thema's die in 2018 binnen de Raad voor Sociaal Domein Duiven 
besproken zijn: 

- Stichting Raad voor Sociaal Domein Duiven. Omdat we sinds 1 januari 2018 een stichting zijn, 
dienen we aan een aantal voorwaarden te voldoen, zoals een financieel jaarverslag en een 
begroting, een jaarlijkse subsidieaanvraag en een vierjarenbeleid. Aan deze voorwaarden hebben 
we voldaan. 

- VN-verdrag. Wij hebben de wethouder herhaaldelijk gevraagd om een stappenplan te maken om 
het beleid te kunnen implementeren. Helaas is dat er in dit kalender niet van gekomen. Hierin 
hebben we opgetrokken met de Wmo-raad van Westervoort. 

- Zorgbelang. We hebben gebruikgemaakt van hun deskundigheid en ons laten informeren over de 
ontwikkelingen op het terrein van het Sociaal Domein. 
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- Project “Erop af”. De werkgroepen zijn druk geweest met informatie ophalen en contacten 
leggen. 

- Beleid en uitvoering Huishoudelijke Hulp (HH). Het stoppen van het hoger beroep, wijzigingen in 
het beleid HH en de communicatie rond de HH. 

- Website gemeente. Geadviseerd ter verbetering inzake toegankelijkheid, gebruiksvriendelijkheid 
en belemmeringen voor mensen met een beperking. Een aantal adviezen zijn overgenomen. 

- Sleutelkastje bij hulpvragers. Wij vinden dat de gemeente daar een rol in heeft; de gemeente 
vindt van niet. Wij hebben dit gemotiveerd vanwege de kwaliteit en de kosten en de veiligheid, 
omdat er regelmatig misbruik van de sleutelkastjes wordt gemaakt en er daardoor inbraken 
plaatsvinden. Wij hebben geen gemotiveerd antwoord ontvangen van de gemeente waarom zij 
vinden dat zij hierin geen rol hebben. 

- SCRUM. Van deze manier van werken zijn wij op de hoogte gebracht, onder andere door uitleg 
over de filosofie en de werkwijze hiervan. We worden maandelijks op de hoogte gebracht en 
kunnen een inbreng leveren. Dit heeft resultaten opgeleverd. 

- Klanttevredenheidsonderzoek Jeugd. We hebben hieraan een bijdrage geleverd. 

- Omgevingswet. We hebben ons hierover laten informeren en zijn op de hoogte van de stand van 
zaken. Afgesproken is dat we gezamenlijk optrekken, omdat we voorstellen hebben hoe dit te 
realiseren. 

- Businesscase RSD. Door de veranderingen van wetten en ontwikkelingen heeft de RSD voor een 
andere werkwijze gekozen. Wij hebben hen geattendeerd op een aantal aandachtpunten ten 
behoeve van bepaalde doelgroepen. 

- PR. Wij wilden een actuele folder voor de RvSDD, maar uiteindelijk is gekozen voor een andere 
wijze van publiciteit. Zie hierboven het blok PR. 

- Evaluatie RSR. We hebben meegewerkt aan de evaluatie over de werkwijze van de RSR. 

- Privacy Protocol naar aanleiding van de AVG. We hebben maatregelen genomen en we hebben nu 
een aandachtsfunctionaris.  

- Beleid Mantelzorg. Wij hebben hiervoor een aantal suggesties gedaan met betrekking tot extra 
aandacht en de wijze van beloning. De gemeente heeft onze ideeën niet meegenomen en we zijn 
niet betrokken geweest bij het beleid voor de mantelzorgers 2018. 

- Kwartiermakers. We hebben ons laten informeren door Mikado en er zijn afspraken gemaakt over 
de manier waarop we samen kunnen werken. 

- Schuldhulpverlening. Wij hebben onze bijdrage geleverd aan het beleidsstuk. In de loop van 2018 
is het beleid herschreven. Begin 2019 zullen wij een advies geven over de definitieve beleidsnota. 

- Loket WWZ. We hebben ons sterk gemaakt om dit loket in de huidige vorm voort te laten 
bestaan, nadat er geruchten waren dat het loket zou veranderen. 

- Jeugdzorg. Wij hebben het Transformatieplan 2018–2020 besproken. Tevens hebben we ons laten 
informeren over hoe het gesteld is in Duiven mede naar aanleiding van berichten in de pers dat 
het in veel gemeenten niet goed gaat. Volgens de informatie gaat het in Duiven goed. 

- Arbeidsgehandicapten. We hebben ons laten informeren door de RSD over het project 
“Arbeidsgehandicapten op weg naar werk”. 

- Startsubsidie verward gedrag Duiven–Westervoort. We hebben kennisgenomen van de notitie. 
Deze wordt nu uitgewerkt en we worden op de hoogte gehouden over de vervolgstappen. 
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FINANCIËN 
 

Exploitatieresultaat en Balans RvSDD 

EXPLOITATIE RESULTAAT   Realisatie   Begroting Begroting   

    2018   2018 2019   

Baten             

Subsidie gemeente   10.000   10.000 10.000   

Bankrente   0   0 0   

 

Totale baten 

  10.000   10.000 10.000   

              

Lasten             

Ambtelijke ondersteuning   1.133   1.600 1.700   

Evaluatie RvSDD       250 250   

Opleiding en lesmateriaal   217   1.000 2.500   

Jaarvergadering/teambuilding   407   750 750   

Achterban raadplegingen       250 0   

Ondersteuning deelraden       200 0   

Vergoedingen leden   2.275   3.250 3.250   

Symposia en workshops   75   500 250   

Reiskosten   184   250 150   

Contributie Koepel   500   150 550   

Abonnement Zorgbelang   850   0 850   

Aanschaf laptops       0 0   

Abonnementen (tijdschriften ed.)   330   100 250   

Huisstijl en website   25   500 100   

Huur vergader- en lesruimte   69   200 0   

Jaarlijkse internetkosten       75 75   



Jaarverslag 2018 Raad voor Sociaal Domein Duiven 7 

 

Promotiemateriaal en drukwerk   97   750 500   

Publicaties DuivenPost   553   0 1.250   

Attenties       75 50   

Porto en telefoonkosten   0   125 100   

Bankkosten   106   175 150   

Oprichtingskosten stichting   689     0   

Overige kosten/onvoorzien       150 0   

Totale lasten   7.508   10.350 12.725   

              

Exploitatieresultaat   2.492   -350 -2.725   

              

              

BALANS             

Kas   0         

Bank NL88 RABO 0326 7099 91   2.492         

Totaal debet   2.492         

              

Egalisatiereserve   2.492         

Totaal credit   2.492         

              

              

Samensteller: Theo Nass 6-2-2019 

 
2019 EN VERDERE JAREN 
Wij zullen als Raad voor Sociaal Domein Duiven het College van B&W gevraagd en ongevraagd blijven 
adviseren over het beleid, de uitvoering daarvan en de processen bij de totstandkoming van dit 
beleid. Onze doelstelling ‘Meedoen mogelijk maken’ zal in onze adviezen de rode draad vormen. De 
resultaten van het project ‘Erop af’ en de signalen uit het netwerk zullen wij bij onze advisering 
blijven betrekken. 
Wij hopen dat de ambtelijke ondersteuning in 2019 beter zal gaan en dat er minder energie gestoken 
hoeft te worden in de ambtelijke fusie, zoals dit in 2018 gebeurde. 
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DANKWOORD 
In het dankwoord van een jaarverslag is naar mijn mening ook ruimte 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 mensen die zich er zeer bewust van zijn dat zij bepaalde groepen uit de 
samenleving vertegenwoordigen. Dat zijn in feite al onze inwoners. Dank, ook aan de gemeente 
Duiven. De gemeente maakt het mogelijk dat wij ons werk zo optimaal mogelijk uit kunnen voeren. 
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 


