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Wat is de ASDW?
De Adviesraad Sociaal Domein Westland is een onafhankelijk adviesorgaan van het College van B&W.
De ASDW heeft de functie om gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen aan het College van
B&W. Die adviezen gaan over de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de
Participatiewet en de Jeugdwet.
De leden van de adviesraad zijn allemaal vrijwilligers. Ze vertegenwoordigen geen organisatie, maar
zijn lid omdat ze zich betrokken voelen bij wat er binnen het sociaal domein in Westland gebeurt. De
leden onderhouden contacten met (belangen)organisaties en inwoners van Westland om tot haar
adviezen te komen.
De ASDW ziet vijf belangrijke taken voor zichzelf
• Gevraagd en ongevraagd adviseren over het sociaal domein;
• In adviezen de gevolgen en effecten van gemeentelijk beleid op alle burgers, maar vooral
kwetsbare burgers, meenemen;
• Het bijdragen aan gemeentelijk beleid door vroegtijdig mee te denken;
• Signaleren en agenderen van onderwerpen, bijvoorbeeld als uitvoering niet goed verloopt;
• Signalen uit de lokale samenleving vertalen naar concrete adviezen aan de gemeente.
Speerpunten voor de ASDW als geheel in 2019
De adviesraad heeft voor 2019 speerpunten voor het functioneren van de ASDW als geheel. De
belangrijkste zijn het verbeteren van de interne en externe communicatie en investeren in de
samenwerking met de gemeente.
We willen de interne communicatie onder andere verbeteren door een online centrale agenda te
gaan gebruiken, door te gaan werken met integrale werkgroepen en kerngroep overstijgende
thema’s, door online alle (vergader-)stukken te gaan archiveren en te zorgen voor een toegankelijk
en up-to-date online archief.
De externe communicatie willen we in 2019 verbeteren door onder andere te zorgen voor een
toegankelijke, actuele website en te investeren in contact met schilpartners en contacten met lokale
media. Daarnaast zullen we een nieuwsbrief voor in- en extern gebruik opstellen
We willen de samenwerking met de gemeente verder vormgeven door afspraken te maken over
onderlinge verwachtingen, termijnen rondom adviesaanvragen en uitwisselen van informatie.
Speerpunten kerngroep Jeugd in 2019
Deze kerngroep bestaat uit vrijwilligers met kennis van jeugdproblematiek op alle terreinen.
Onderwerpen die in deze kerngroep aan de orde komen zijn jeugdhulp en jeugdzorg, pleegzorg, de
relatie met onderwijs, etc. Naast het actief meedenken in het voorbereiden en uitvoeren van
gemeentelijk beleid op het gebied van zaken die de jeugd in Westland aangaan, heeft de kerngroep
voor 2019 drie speerpunten:
• Volgen wat het in 2018 ingezette beleid voor 18-/18+ jongeren betekent in de praktijk;
• De vormgeving van de rol van zorgregisseur binnen een gezin;
• De organisatie van het onderwijs in het Westland en of deze voldoet aan de eisen van deze tijd.
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Speerpunten kerngroep Werk & Inkomen in 2019
Deze kerngroep bestaat uit vrijwilligers die kennis hebben van vraagstukken op het terrein van werk
en inkomen. Hierbij kan gedacht worden aan de Participatiewet, het minimabeleid en
schuldhulpverlening. Naast het actief meedenken in het voorbereiden en uitvoeren van
gemeentelijk beleid voor werk en inkomen, heeft de kerngroep voor 2019 twee speerpunten:
• Oprichten klankbordgroep bijstandsgerechtigden;
• Deelname aan regionaal overleg van andere adviesraden in het sociaal domein.
Speerpunten kerngroep Wonen, Welzijn en Zorg in 2019
De kerngroep richt zich op de uitvoering van de plannen van de gemeente op het gebied van de Wet
Maatschappelijke Ondersteuning en de Wet Langdurige Zorg. Hierbij kan gedacht worden aan sociale
verbondenheid, zelfredzaamheid, minder eenzaamheid, sociale woningbouw, leefstijl en
leefomgeving, vrijwilligerswerk en burgerinitiatieven. De kerngroep wil in 2019 met de gemeente in
overleg over de beleidsagenda 2019 en inventariseren wat hieruit voortvloeit voor de ASDW.
Daarnaast zal de kerngroep zich richten op de vraag wat ze nog meer kan doen en betekenen voor de
inwoners van het Westland.
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