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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 2020  

De adviesraad heeft voor 2020 speerpunten voor het functioneren van de ASDW als geheel. De 

belangrijkste zijn het verder optimaliseren van de communicatie en het investeren in de 

samenwerking met de schilpartners en de lokale adviesraden in de regio Haaglanden.  

In 2020 wil de adviesraad een bijeenkomst organiseren met de schilpartners. Verder zal de ASDW-

voorzitter contacten onderhouden met de adviesraden in de regio Haaglanden door het bijwonen 

van de regionale voorzittersoverleggen.  

Voor wat betreft de samenwerking met de gemeente zijn in 2019 afspraken gemaakt om elke drie 

maanden met de drie verantwoordelijke ambtenaren in gesprek te gaan om te kijken wat er speelt 

en leeft. Met de wethouders is er tweemaal per jaar een gesprek tijdens een plenaire vergadering. 

Speerpunten kerngroep Jeugd in 2020  

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 2020 vijf speerpunten: 

• Het bevorderen van samenhang tussen gemeente - zorgaanbieders - bevolking.  

Bijv. door middel van een bijeenkomst van cliëntenraden-instellingen en beleidsmensen om 

a.d.h.v. casuïstiek samen tot overleg te komen; 
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• Nagaan op welke wijze de PGB, die wordt ingezet voor ouders als zij buitengewone zorg bieden 

aan hun kinderen (dus zelf hulpverlener zijn), wordt vastgesteld tijdens de 

keukentafelgesprekken. Kunnen mensen hier voldoende "resultaatgerichte" afspraken over 

maken? 

• De nieuwe werkwijze van de Jeugdhulpverlening  (van uurtje factuurtje naar doelgericht en 

maatschappelijk verantwoord) nauwgezet volgen, evalueren aan de hand van voorbeelden uit de 

praktijk en waar nodig aangepast beleid adviseren aan de gemeente; 

• Onderzoeken of onafhankelijke cliëntondersteuning daadwerkelijk onafhankelijk gebeurt en 

waar nodig de gemeente bevragen/adviseren de onafhankelijkheid te garanderen; 

• Het volgen van het Passend Onderwijs binnen Westland en daar waar nodig de gemeente 

(on)gevraagd adviseren bij beleidsontwikkelingen die te maken hebben met het tekort aan goede 

leraren en wachtlijsten in het speciaal onderwijs.  

 

Speerpunten kerngroep Werk & Inkomen in 2020  

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 2020 vier speerpunten: 

• Onderzoek naar organiseren contactavond voor bijstandsgerechtigden. 

• Deskundigheidsbevordering voor de leden van de kerngroep.  

• Aandacht voor inwoners met een beperking (Beschut Werk). 

• Voorlichting vanuit de gemeente op het proces over zaken die op afstand gezet zijn en vallen 

binnen Werk & Inkomen. 

 

Speerpunten kerngroep Wonen, Welzijn en Zorg in 2020  

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 heeft voor 2020 de volgende 

vier speerpunten: 

• De situatie in Westland omtrent psychisch verwarde personen. Volgens sommige berichten zijn 

er steeds meer verwarde mensen (met name in de steden) die op straat zwerven, overlast 

bezorgen (geluidsoverlast e.d.). Hoe is dat in Westland? 

• Hoe staat het met de her indicering rondom resultaat gerichte sturing? 

• Hoe verhoud het normenkader zich tot de resultaat gerichte sturing? Levert het wat op voor de 

klanten? 

• Wordt er nog gebruik gemaakt van de wooncoaches? Hoe is het wonen georganiseerd in het 

Westland en zijn de wegen helder voor woningzoekenden? 

 


