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Voorwoord 
 
In het jaarverslag van de Raad voor Sociaal Domein Duiven (RvSDD) leggen wij verantwoording 
af aan het College van burgemeester en wethouders en de inwoners van de gemeente Duiven 
over onze werkzaamheden in 2019. 
 
2019 was een jaar waarin we onze werkwijze van 2018 hebben voortgezet. Het werken met 
werkgroepen werd als prettig ervaren. Daarnaast hebben we onze focus gelegd op het verder 
uitbouwen van ons netwerk door de leden van de werkgroepen. Dit had onze hoogste 
prioriteit. 
 

De overheid brengt steeds meer taken vanuit het sociaal domein over naar de gemeenten. Dit 
vraagt van ons een heel andere benadering op het door de gemeente geformuleerde beleid. 
Dit vraagt om een andere manier van communiceren en actief inspelen op de veranderingen 
in onze maatschappij. 
 
Door het overbrengen van de Jeugdwet en de Participatiewet naar de gemeenten betekent 
dit voor de Raad voor Sociaal Domein een uitbreiding van ons werkgebied. Deze verbreding 
vroeg om een aanpassing van de vier jaar geleden geformuleerde missie en visie. Onze nieuwe 
missie en visie treft u hieronder aan. 
 
Missie 
De Raad draagt bij aan een kwalitatief beter sociaal beleid binnen de gemeente Duiven en 
zorgt daarmee voor een breder draagvlak, zodat iedereen waardevol, zinvol en gerespecteerd 
meedoet binnen de samenleving. 
 
Visie 
Binnen de Duivense samenleving levert iedereen zijn bijdrage aan het welzijn van zijn 
leefomgeving. Voor ieder individu staat zelfbeschikking en regie over eigen leven centraal. 
Indien nodig kan in de Duivense samenleving zorg en ondersteuning op maat worden 
verkregen. De gemeente vervult vooral een regisserende (in de kern vooral stimulerende), 
faciliterende rol. 
 
Ons digitale tijdperk vraagt om een andere manier van communiceren. Zeker ook nu onze rol 
daarin veranderd is. Mee willen gaan in de digitale wereld vraagt om een nieuwe aanpak met 
alle gevolgen van dien. Als Raad voor Sociaal Domein Duiven moeten we kijken wat mogelijk 
is en hoe we naar de buitenwereld willen treden. Hoe gaan we het gebruik van de nieuwe 
media inzetten? Als Raad voor Sociaal Domein Duiven zullen we hier een standpunt over in 
moeten nemen. 
 
Ambtelijke fusie 
2019 was een bewogen jaar in de gewijzigde verhouding tussen de gemeente en RvSDD. De 
gemeente Duiven fuseerde in 2018 op ambtelijk niveau met de gemeente Westervoort. 
Hierdoor was de aandacht en energie van het gemeentelijk apparaat vooral intern gericht. 
Door de vele personele wisselingen, zowel in het management als bij de beleidsambtenaren, 
zijn veel ontwikkelingen stil komen te liggen of hebben grote vertragingen opgelopen. Zo was 
het voor ons heel lang onduidelijke welke ambtenaar zich met welk beleidsterrein bezighield. 
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Bovendien worden de gemaakte samenwerkingsafspraken intern binnen de gemeente niet of 
onvoldoende gecommuniceerd met de medewerkers, waardoor de Raad voor Sociaal Domein 
verstoten blijft van de noodzakelijk informatie en/of veel te laat betrokken wordt bij het te 
ontwikkelen beleid. De gemeente verwacht heel veel van de RvSDD. Naar onze mening mogen 
wij als RvSDD dit ook van de gemeente verwachten. 
 

In dit jaarverslag staan onze activiteiten. Ik spreek de wens uit dat onze enthousiaste groep 
vrijwilligers in 2020 mag rekenen op een betere en constructieve samenwerking met de 
(beleids)ambtenaren en het College van burgemeester en wethouders. 
 
 
Koos Seijsener 
Voorzitter Raad voor Sociaal Domein Duiven 
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SAMENSTELLING RAAD VOOR SOCIAAL DOMEIN DUIVEN IN 2019 

 

Voorzitter        de heer J.P.M. Seijsener 
Ambtelijk secretaris       mevrouw V.M. Fikke 
 

Werkgroep Wmo 
- de heer Th. Nass 

- de heer H. Storms 

- de heer B. van der Last 

- de heer P.R.G. Jansen 

 

Werkgroep Jeugdwet 

- de heer J.P.M. Seijsener 

- mevrouw R. Gudden 

- mevrouw S. Bakker 

- mevrouw J. Vos 

- mevrouw L. Goris 

 

Werkgroep Participatiewet 

- mevrouw A. van der Nol 

- de heer M. Jellema 

- de heer W.A.B. Brugman 

 

Uit het bovenstaande blijkt dat we in 2019 de indeling naar doelgroepen hebben losgelaten. 

We hebben besloten om in werkgroepen te gaan werken, gebaseerd op de drie wetten die 

onder het sociaal domein vallen. Vanaf eind 2019 werken we met de werkgroep Wmo, 

werkgroep Jeugdwet en werkgroep Participatiewet. Daarnaast hebben we een drietal 

projecten opgepakt, te weten de Omgevingswet, Inclusie Agenda en Dynamische 

Transformatieagenda. 

In 2019 hebben we afscheid genomen van Janneke Vos en Harry Storms. In verband met de 
toegenomen werkzaamheden van de leden van de RvSDD hebben we in 2019 een advertentie 
gezet in de DuivenPost. Dit heeft drie nieuwe leden opgeleverd: mevrouw Angelique van der 
Nol, de heren Marco Jellema en Willem Brugman. Door de toenemende werkzaamheden zijn 
we ook nu weer op zoek naar nieuwe leden. Ook in 2020 zullen we een oproep naar nieuwe 
leden doen om onze Raad te versterken. 
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WERKZAAMHEDEN 
Vergaderingen 
De Raad voor Sociaal Domein Duiven heeft van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019 
in totaal tienmaal vergaderd. Met het College van B&W en met de betrokken 
beleidsambtenaren is in 2019 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 verschillende beleidsonderwerpen overleg 
geweest tussen een afvaardiging van de Raad voor Sociaal Domein Duiven en de 
verantwoordelijke beleidsambtenaar. 
 
Adviezen 
In 2019 heeft de Raad voor Sociaal Domein Duiven een aantal adviezen uitgebracht en brieven 
geschreven aan de gemeente Duiven. 
 
Het gaat om de volgende onderwerpen:  

- Ongevraagd advies Implementatie VN-verdrag – 22 januari 2019 
Een gezamenlijk initiatief van de RvSDD en de Stichting Gehandicaptenraad Duiven. In dit 
advies wordt aangegeven dat de implementatie van het VN-verdrag te smal, te langzaam 
en te versnipperd aangepakt wordt. 

- Ongevraagd advies over ophalen grof huishoudelijk afval – 19 maart 2019 
In dit ongevraagde advies geven wij aan dat er twee doelgroepen gepasseerd worden, te 
weten de grote groep ouderen en de groep burgers et een fysieke of geestelijke beperking. 
Deze groepen zijn aangewezen op mensen uit hun omgeving of op mantelzorgers. Burgers 
die niet terug kunnen vallen op hun directe omgeving hebben een probleem bij het 
aanbieden van grof huishoudelijk afval. De RvSDD vraagt om voor deze doelgroepen naar 
een passende voorziening te zoeken. 

- Advies over Beleidsplan Schuldhulpverlening 2019-2022, gemeente Duiven en Westervoort 
– 27 februari 2019 
Het beleidsplan is helder en goed leesbaar geschreven. Er is aandacht voor de zzp’er en de 
licht verstandelijke gehandicapte medemens. De RvSDD ondersteunt de integrale aanpak 
van de schuldenproblematiek. Gevraagd wordt om meer mogelijkheden voor burgers die 
in financiële problemen dreigen te komen. De RvSDD stelt in het advies een aantal 
opmerkingen en vraagt om verheldering op een aantal punten. De RvSDD stuurt erop aan 
dat de inwoners van de gemeente Duiven geholpen worden bij het verkrijgen van de ‘eigen 
regie’ over hun leven. Daarbij is laagdrempeligheid en directe hulp van het grootste belang. 

- Ongevraagd advies ten behoeve van de Voorjaarsnota – 5 april 2019 
In dit advies wordt aangegeven dat de taak en de werkwijze van de RvSDD veranderd is. De 
RvSDD richt zich bij het opstellen van de adviezen meer op de inbreng van de inwoners en 
de maatschappelijke organisaties. In dit advies doen de werkgroepen Jeugd en Ouderen 
een aantal aanbevelingen. Ook wordt de wens uitgesproken om betrokken te worden bij 
de voortgang van het project eenzaamheid. 

- Advies verordening maatschappelijke ondersteuning 2019 – 27 september 2019 
De verordening is niet klantvriendelijk door de gekozen procedures. In de 
aanvraagprocedure kan direct gewezen worden op maatwerk. Daarnaast zijn er nog een 
aantal opmerkingen geplaats naar aanleiding van de tekst. De RvSDD vraagt de gemeente 
om de verordening op de voorgestelde aanpassingen aan te wijzigen. 
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- Advies Inclusie Agenda – 24 oktober 2019 
In dit advies geven wij aan dat de door de RvSDD voorgestelde aanpassingen en 
toevoegingen grotendeels overgenomen in de concept Inclusie Agenda Duiven 2020-2022. 
Daarnaast plaatst de RvSDD een tweetal kritische kanttekeningen: de trage totstandkoming 
en het realiseren van een Plan van Aanpak en het opnemen van het jaarlijkse bedrag van 
€ 10.000,- in de programmabegroting. 

- Advies verordening maatschappelijke ondersteuning 2019 – 24 oktober 2019 
Advies op basis van het gesprek met wethouder Ineke Knuiman en beleidsambtenaar 
Mirjam van Asperen. In ons tweede advies over de verordening geven we aan dat de uitleg 
over het niet overnemen van een aantal voorstellen duidelijk. 
 

Brieven 

- Brandbrief KJRA met betrekking tot aanbesteding Jeugdzorg – 21 januari 2019 
Verzoek om reactie van het College over hoe de gemeente omgaat met de zorgen omtrent 
de inkoopdocumenten ten behoeve van de contractering 2020. 

- Antwoord op mail van Helene Helsloot – 12 februari 2019 
Reactie op het antwoord op onze adviezen inzake de sleutelkastjes die geenszins 
onderbouwd en gemotiveerd is. 

- Gang van zaken rondom het nieuwe Beleidsplan Schuldhulpverlening 2019-2022 – 
5 april 2019 
In deze brief geven wij aan dat wij niet bij de behandeling van het beleidsstuk betrokken 
zijn. Op 25 maart 2020 kreeg de RvSDD het definitieve beleidsplan en de reactie van de 
gemeente op ons advies. Verzoek om concrete afspraken te maken over de 
adviesprocedure en de wijze van communiceren. 

- Brief aan VNG via de gemeente Duiven van de Landelijke Koepel voor Adviesraden – 
juni 2019 
Door de gemeente Duiven is een voorbeeldbrief van de Landelijke Koepel voor Adviesraden 
verzonden aan de VNG. Hierin wordt aandacht gevraagd voor het belang van de Landelijke 
Koepel, omdat het Ministerie van VWS besloten heeft om de subsidie aan de Landelijk 
Koepel in te trekken. 

- Dienstverlening en openingstijden gemeentehuis – 10 juli 2019 
De RvSDD heeft van het College de toestemming gehad om bij vergaderingen en 
gesprekken met derden gebruik te maken van het gemeentehuis. Ook het reserveren van 
ruimtes verloopt stroef. Ook over de openingstijden van het gemeentehuis is op geen 
enkele manier met ons gecommuniceerd, hetgeen nu inhoudt dat wij op donderdagavond 
niet meer in het gemeentehuis kunnen vergaderen. 
 

Correspondentie via de mail 

- Taskforce Jeugd 
We hebben diverse mails aan de wethouder en beleidsambtenaren verzonden, waarin wij 
aandacht vroegen om betrokken te worden bij het proces van Taskforce Jeugd. Helaas 
hebben we als Raad voor Sociaal Domein Duiven niets bijgedragen aan dit proces. 

  



Jaarverslag 2019 Raad voor Sociaal Domein Duiven 7 
Juni 2020 

- Valpreventie 
We hebben diverse mails aan de beleidsambtenaar verzonden, waarin wij aandacht 
vroegen voor het opstarten van een cursus Valpreventie voor ouderen en de afhandeling 
daarvan. Na diverse mails kregen wij de toezegging dat de aanvraag voor de subsie binnen 
enkele weken afgehandeld zou worden. Na diverse mails kregen we de toezegging dat de 
aanvraag binnen enkele weken afgehandeld zou worden. 
 

Scholing en opleiding 
De Raad voor Sociaal Domein Duiven heeft dit kalenderjaar een aantal trainingen van Johan 
Vos gevolgd waarbij aandacht geschonken werd aan de missie en visie en de veranderende 
rol van de RvSDD. 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 een website en die wordt bijgehouden en aangevuld met actuele onderwerpen. 
Een aantal keren hebben we een artikel in de DuivenPost en de Liemers helemaal goed! 
Courant geplaatst. 
 
Onderwerpen van overleg 
Belangrijkste inhoudelijke thema's die in 2019 binnen de Raad voor Sociaal Domein Duiven 
besproken zijn: 

- Missie, visie en rol Stichting Raad voor Sociaal Domein Duiven. 

- VN-verdrag 

- Bijeenkomsten van Zorgbelang 

- Bijeenkomsten van de Landelijke Koepel Adviesraden 

- Project “Erop af” 

- Sleutelkastje bij hulpvragers 

- Omgevingswet 

- RSD 

- Schuldhulpverlening  

- Taskforce Jeugdzorg 

- Project Eenzaamheid 

- Plusbus 
 
Werkgroep Jeugdwet 
De werkgroep Jeugdwet is zich aan het oriënteren over de manier waarop contacten gelegd 
kunnen worden met de doelgroep, hoe deze onderhouden kunnen worden en welke middelen 
daarvoor ingezet kunnen worden. 
 
Werkgroep Wmo/Ouderen 
De Werkgroep Ouderen blijft zich focussen op de ouderen in de gemeente Duiven. De werkgroep wil 
de rol van adviseur van het college van burgemeester en wethouders op een juiste manier invullen 
vullen en daarbij speciaal letten op de zorg en ondersteuning die ouderen nodig hebben om mee te 
kunnen doen in onze samenleving. 
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Van essentieel belang daarbij is dat we goed op de hoogte moeten zijn van zaken die goed 
gaan, maar nog meer van zaken die verbetering behoeven. Ook als er nieuwe plannen 
gesmeed worden of contracten verlengd moeten worden die betrekking hebben op zorg 
voor ouderen willen wij graag de ervaringen en meningen uit het netwerk horen. 
 
Werkgroep Participatie 
Deze werkgroep bestaat voornamelijk uit nieuwe leden en heeft 2019 gebruikt om zich in te lezen in 

de materie. 
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FINANCIËLE PAGINA’S 
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2020 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 signalen uit het netwerk zullen wij bij onze advisering 
blijven betrekken. 
Wij hopen dat de ambtelijke ondersteuning in 2020 beter zal gaan en dat we als RvSDD eerder 
betrokken worden bij het maken van beleid. We willen meer betrokken worden in het proces, 
zodat we beter de belangen van onze achterban kunnen behartigen. Op deze manier zullen 
wij minder vaak gebruik hoeven te maken van advisering achteraf en het geven van 
ongevraagde adviezen. 
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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. Ook al hebben wij in dit jaar veel tegenstand gehad en 
hebben wij als RvSDD onze plaats als adviesraad nog meer moeten bevechten. 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 

 


