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Voorwoord

Dit jaarverslag is het eerste verslag in deze vorm van de Stichting Adviesraad Sociaal Domein
Heerde (ASD). Deze ASD is opgericht op 1 oktober 2016 en daarom omvat dit jaarverslag de
periode van 1 oktober 2016 tot en met 31 december 2017.
De ASD is een onafhankelijke stichting, die gevraagd en ongevraagd advies uitbrengt aan het
college van Burgemeester en Wethouders (B en W) van de gemeente Heerde over alle
mogelijke onderwerpen in het sociaal domein. De ASD krijgt een jaarsubsidie van de
gemeente om zijn taak zo goed mogelijk te kunnen invullen. Met dit jaarverslag leggen wij
verantwoording af over de zaken waarmee de ASD zich in genoemde periode heeft bezig
gehouden.
De ASD bestaat uit 12 leden, verdeeld over de (deel)domeinen Wmo, Jeugd en Participatie
met ieder 4 leden. De 3 zgn “trekkers” van deze (deel)domeinen vormen samen het Dagelijks
Bestuur. De voorzitter wordt plenair gekozen. De leden worden aangesteld op basis van een
profielschets, zijn allen woonachtig in de gemeente Heerde en zitten op persoonlijke titel in
de ASD. Er zijn 2 plaatsen geoormerkt en wel een plaats voor de gezamenlijke
ouderenbonden en een plaats voor het Platform Gehandicaptenbeleid Heerde (PGH).
Onze belangrijkste taak is de stem van de burger van Heerde verwoorden naar het college
van B en W over het beleid in het sociaal domein. Dat proberen we inhoud te geven door
zoveel mogelijk in contact te treden met de burger. Ook hebben we een website waarop een
ieder zijn/haar mening respectievelijk gevoelens aan ons kan kenbaar maken.
Wij hopen dat u dit verslag met veel plezier en interesse zult lezen. Mocht u naar aanleiding
hiervan nadere vragen en/of opmerkingen hebben, dan zouden wij het waarderen als u
contact met ons op neemt. Dat kan via ons mailadres: info@asdheerde.nl.
Ook kunt u nadere informatie op onze website lezen: www.asdheerde.nl.

Kees de Blok
Voorzitter Adviesraad Sociaal Domein Heerde

2

Inhoudsopgave
1. Algemeen

4

1.1 Wat doet de ASD

4

1.2 Samenstelling ASD

4

1.3 Gang van zaken ASD
1.3.1 Vergaderingen
1.3.2 Adviesaanvragen
1.3.3 Werkgroepen

6
6
6
7

1.3.3.1 Participatie
1.3.3.2 Wmo
1.3.3.3 Jeugd

2. Uitgebrachte adviezen

11

3. Financiën

12

4. Evaluatie en vooruitblik

13

3

1. Algemeen
De ASD wil graag de spreekbuis zijn voor burgers uit de gemeente Heerde als het gaat om
sociale kwesties. Door de onafhankelijke rol en een integrale benadering vanuit het
perspectief van de burger willen de leden een actieve bijdrage leveren. De uitdaging is om in
Heerde het sociale domein zo te organiseren dat iedereen een goede plek heeft om te
wonen, te werken en te leven.
Het doel van de adviesraad is het vormgeven van de burgerparticipatie bij onderwerpen
binnen het sociaal domein. De adviesraad heeft als taak het college van burgemeester en
wethouders (gevraagd en ongevraagd) integraal te adviseren over het gemeentelijk beleid
met betrekking tot het brede sociaal domein.

1.1 Wat doet de ASD?
 Behartigen van de belangen van de doelgroepen;
 Signaleren van wat er leeft bij de inwoners van de gemeente met betrekking tot het
sociaal domein, met name bij de meest kwetsbaren, en deze signalen doorgeven aan
de gemeente en zo nodig vertalen in adviezen;
 Functioneren als netwerker en bruggenbouwer tussen de inwoners en de gemeente;
 Functioneren als platform voor gedachtewisseling met betrekking tot het brede
sociaal domein;

1.2 Samenstelling ASD
Bij de samenstelling van de ASD wordt gestreefd naar een zo breed mogelijke
vertegenwoordiging van de doelgroepen binnen het sociaal domein. De leden worden
aangesteld op basis van een profielschets, zijn allen woonachtig in de gemeente Heerde en
zitten op persoonlijke titel in de ASD. Er zijn echter 2 plaatsen geoormerkt: een plaats voor
de gezamenlijke ouderenbonden en een plaats voor het Platform Gehandicaptenbeleid
Heerde (PGH).
De ASD bestaat uit 12 leden, verdeeld over de (deel)domeinen Wmo, Jeugd en Participatie
met ieder 4 leden. De 3 zgn “trekkers” van deze (deel)domeinen vormen samen het Dagelijks
Bestuur. De voorzitter wordt plenair gekozen.
De leden van de (deel)domeinen houden contact met hun achterban door te klankborden,
en door hun oor te luister te leggen bij allerlei relevante bijeenkomsten en gelegenheden
waar zij de doelgroepen kunnen ontmoeten.
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De ASD bestond op 31 december 2017 uit de volgende leden:

Werkgroep domein Participatie
‐
‐
‐
‐

de heer C. de Blok
de heer E.J. van Ameijde
de heer J.C.G.R. Rosendal***
vacature

Voorzitter
Lid
Lid
Lid

Werkgroep domein Wmo
‐
‐
‐
‐

de heer J.G. Jansen*
mevrouw A. Schipper‐ van Langevelde
mevrouw H.L. Boschman
de heer J.W.J.M. Schurink**

Secretaris
Lid
Lid
Lid

miv 5/2017
miv 5/2017

Penningmeester
Lid
Lid
Lid

miv 5/2017

Werkgroep domein Jeugd
‐
‐
‐
‐

mevrouw H.G. Oosterhoff
mevrouw H.E. Sluijs‐van Werven
mevrouw C.P. van Petersen‐Nierop
de heer H. Janssen

* afgevaardigde PGH
** afgevaardigde gezamenlijke ouderenbonden
*** afgevaardigde VWI raad Apeldoorn

In het jaar 2017 hebben we ook afscheid genomen van een aantal leden.
Afgetreden in 2017:
‐
‐
‐
‐
‐

de heer H. Scheffers
de heer M. de Bloois**
de heer F. Cornelissen
de heer C. Rorije
de heer E.J. van Ameijde

Lid Wmo
Lid Wmo
Lid Jeugd
Lid Participatie
Lid Participatie
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per 01/2017
per 05/2017
per 05/2017
per 08/2017
per 12/2017

1.3 Gang van zaken ASD
1.3.1 Vergaderingen
De ASD vergadert minimaal zes keer per jaar plenair. De data van de vergaderingen worden
afgestemd op de data van de raadsvergaderingen. De vergaderingen van de ASD zijn
openbaar. Het dagelijks bestuur draagt zorg voor het samenstellen van de agenda. De
agenda en stukken wordt tenminste één week voor de vergadering aan de leden en de
ambtelijke ondersteuning toegezonden. Daarnaast worden de vergaderingen aangekondigd
in de Schaapskooi.
De ASD krijgt ambtelijke ondersteuning vanuit het gemeentelijk apparaat in de persoon van
de heer R. Bouw, met als 2e persoon mevrouw H. Pander. Deze ondersteuning is niet alleen
noodzakelijk maar wordt ook zeer op prijs gesteld. De voorbereiding van de vergaderingen
heeft in goede samenwerking plaatsgevonden.
De secretariële ondersteuning wordt verzorgd door mevrouw W. van de Groep.
In het verslagjaar heeft zowel het dagelijks bestuur als het algemeen bestuur van de ASD
negen keer vergaderd. De wethouder J. Berkhoff heeft twee vergaderingen bijgewoond.

1.3.2. Adviesaanvragen
De gemeente streeft ernaar om de leden van de ASD in een vroegtijdig stadium mee te
nemen in relevante ontwikkelingen. Dit betekent dat waar mogelijk de ASD‐leden al voor de
officiële adviesaanvraag betrokken kunnen worden bij de ontwikkeling van beleid.
De gemeente verstuurt haar adviesaanvragen digitaal aan de ASD waarna de ASD 6 weken
heeft voor haar advies. De gemeente verstuurt de formele adviesaanvragen digitaal via de
contactambtenaar R. Bouw. In de periode van 6 weken neemt de inhoudelijk
verantwoordelijke ambtenaar van de gemeente rechtstreeks contact op met de kartrekker
van het domein (WMO, Participatie, Jeugd) en plant een afspraak om de adviesaanvraag
door te spreken met de werkgroep en deze toe te lichten. Indien een adviesaanvraag op
meerdere subgroepen betrekking heeft, neemt de inhoudelijke verantwoordelijk ambtenaar
contact op met de voorzitter van de ASD en plant een afspraak met de ASD‐leden die door
de voorzitter worden aangedragen, om de adviesaanvraag door te spreken en toe te lichten.
De werkgroep bereidt het advies namens de ASD voor en legt deze ter vaststelling voor aan
de vergadering van het algemeen bestuur van de ASD. Als de vergadering van het AB eerder
plaatsvindt dan de werkgroep bij elkaar kan komen met de inhoudelijk ambtenaar, kan het
AB de subgroep machtigen om het advies namens de ASD uit te geven. Hierbij kunnen vanuit
het AB al richtlijnen en overwegingen meegegeven worden. Van bovenstaand proces kan in
overleg afgeweken worden.
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1.3.3 Werkgroepen
1.3.3.1 Participatie
De werkgroep Participatie houdt zich bezig met het werkveld van de Participatiewet. Deze
wet is bedoeld voor iedereen die (tijdelijk) niet in zijn eigen inkomen kan voorzien en is een
uitbreiding van de oude wet Werk en Bijstand. En nu de Wajong‐uitkeringen en sociale
werkplaatsen worden afgebouwd vallen ook arbeidsgehandicapten onder deze nieuwe wet.
De gemeente voert deze – landelijk vastgestelde – wet uit. Bijstandsgerechtigden moeten
‘naar vermogen’ een tegenprestatie uitvoeren, zoals vrijwilligerswerk. Als werkgroep
adviseren we over de verschillende regelingen en voorzieningen die het college voorstelt
voor de uitvoering van de Participatiewet. Daarbij kijken we vooral naar de toegankelijkheid
en beschikbaarheid van de voorzieningen en de redelijkheid bij de uitvoering.
Om goed te kunnen adviseren luistert de werkgroep, indien mogelijk, naar de ervaringen van
organisaties, instellingen en burgers met de gemeentelijke voorziening.
De werkgroep Participatie heeft in het verslagjaar 6 keer vergaderd met de inhoudelijk
verantwoordelijke ambtenaar van de gemeente, mevrouw E. van Palland. Van deze
vergaderingen is verslag gedaan tijdens de vergaderingen met het algemeen bestuur.
Binnen de werkgroep is er nog één vacature.
Vanuit de werkgroep Participatie hebben we een afgevaardigde naar de VWI raad in
Apeldoorn. Benoeming is geschied door het college van B en W. Afgesproken is dat wij als
ASD minimaal één persoon afvaardigen en ons best zullen doen voor de andere
afgevaardigde.

Adviesraad VWI (Voorzieningen Werk en Inkomen)
De Adviesraad VWI heeft de wettelijke taak, om binnen de doelstelling van cliënten‐
participatie, het college van B&W van de gemeente Apeldoorn, gevraagd en ongevraagd te
adviseren over alle zaken die te maken hebben met gemeentelijke voorzieningen voor werk
en inkomen. De Adviesraad VWI vervult tevens een adviesfunctie ten behoeve van de
colleges van burgemeester en wethouders van de gemeente Epe en Heerde. Vanuit de
gemeente Heerde heeft 1 lid van de ASD zitting in de Adviesraad VWI. De gemeente Heerde
heeft nog 1 vacante plek voor deze raad.
De Adviesraad VWI houdt maandelijks een openbare vergadering in de raadszaal van het
stadhuis in Apeldoorn. Daarnaast wordt er maandelijks (besloten) overlegd in de drie
werkgroepen van de Adviesraad VWI. Deze werkgroepen zijn:
 Werkgroep Inkomen (6 leden)
 Werkgroep Integraal Beleid (5 leden)
 Werkgroep Werk en Participeren (5 leden)
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Naast de drie werkgroepen heeft de VWI‐raad klankbordgroepen, ad‐hoc werkgroepen en
projectgroepen ingesteld, waarin leden van de Adviesraad VWI, leden van de Adviesraad
Wmo, ambtenaren van de gemeente Apeldoorn, Epe (en hopelijk in de toekomst ook uit
Heerde) en zo nodig andere personen deelnemen.

Werkbedrijf Lucrato (opvolger Felua‐groep)
Per 1 januari 2015 is de wet Sociale Werkvoorziening opgegaan in de nieuwe Participatiewet.
De toegang tot de sociale werkvoorziening is per die datum op slot gegaan. Dat betekende
voor het uitvoerend orgaan, Feluagroep, een herbezinning op hun taken en een ombuiging
van hun werkpakket. Om dit naar buiten duidelijk te maken is de naam van de
gemeenschappelijke regeling Feluagroep omgezet naar Lucrato. De nieuwe
gemeenschappelijke regeling voor de gemeenten Apeldoorn, Epe en Heerde voor de
uitvoering van (delen van) de participatiewet. Lucrato is derhalve een belangrijke partner
van de gemeente Heerde.
De vertegenwoordiger van de ASD is lid van de Werkgroep Werk en Participeren waaronder
de monitoring van de processen rondom Lucrato vallen.

1.3.3.2 Wmo
De werkgroep Wmo richt haar aandacht vooral op het bevorderen van sociale samenhang,
mantelzorg, vrijwilligerswerk en veiligheid en leefbaarheid in de gemeente en het
voorkomen en bestrijden van huiselijk geweld. Daarnaast is er ook aandacht voor het
ondersteunen van zelfredzaamheid en participatie (meedoen) van personen met een
beperking of met chronische, psychische of psychosociale problemen, zoveel mogelijk in de
eigen leefomgeving.
De werkgroep Wmo heeft in het verslagjaar 8 keer vergaderd met de inhoudelijk
verantwoordelijke ambtenaar van de gemeente, de heer T. Buimer. Van deze vergaderingen
is verslag gedaan tijdens de vergaderingen van het algemeen bestuur.
De overstap van WMO Adviesraad Heerde naar Adviesraad Sociaal Domein betekende bij de
start eerst een formalisering van bestaande (al verbonden) lijntjes tussen de Wet
Maatschappelijke Ondersteuning met de Jeugdwet en (Werk)Participatie, waardoor het
gehele aandachtsveld zicht op het gehele sociaal domein gebied krijgt.
Een passend antwoord werd gevonden door binnen de ASD met 3 secties te gaan werken,
die ieder een van deze 3 aandachtsgebieden voor zijn rekening neemt, waarbij de reguliere,
overkoepelende algemene vergaderingen de kans bieden om de lijntjes van het totale
werkgebied weer met elkaar te binden. Meest opvallende signaal uit de drie secties is, dat
verdere decentralisatie (vanuit de grote regio naar gemeentelijk niveau) veel nieuwe
zorgtaken met zich meebrengt. Door de (over)haast bij de invoering van deze decentralisatie
ervaart iedere sectie, dat het na de nieuwstart meteen in de volle zee midden in een orkaan
van nieuwe, snel‐evoluerende gemeentelijke wetgeving belandt.
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Bij de sectie Wmo ging de aandacht vooral uit naar de ontwikkelingen rondom Transformatie
Agenda Beschermd Wonen/Maatschappelijke Organisatie/Ontwikkeling (BW&MO) alsook
Inkoop 2019, waarbij beoogd wordt om de samenhangende voorzieningen per 1‐1‐2019
vanuit centrumgemeente Apeldoorn bij ieder van de 8 omliggende gemeenten (w.o. Heerde)
op het bordje te deponeren.
Advies over goede inclusieve zorg aan alle burgers van Heerde is voor een net‐gestart
adviesorgaan als de ASD Heerde met zijn 3 secties al een zware taak, maar als hierbij ook nog
allerlei nieuwe decentralisatiezaken komen, geeft dit nog een extra zware taak.
Of dit nog niet voldoende was, kwamen er bijzondere slechte onweerswolken binnen op het
moment dat de gemeente Heerde zijn voorjaarsnota c.q. Perspectiefnota 2018 ging
samenstellen aan de hand van de door het Rijk toegezonden meicirculaire, m.n. doordat
wijzigingen in bestemming van woon‐ en verblijfplaatsregelingen waren aangebracht. Het
gevolg hiervan zou zijn dat de kosten van plaatsingen van intensieve verzorging eisende
jeugd op diverse zorgplekken in de gemeente Heerde voor een zeer nadelig kostenplaatje
zouden gaan zorgen. Bij de eerste aanzet van de Perspectiefnota stelde het
gemeentebestuur voor een deel van deze meerkosten ten laste te brengen van de Heerder
minima, o.a. door het verdubbelen van de eigen bijdrage per uur hulpverlening en het
verlagen van de inkomensgrens van 120% naar 110%.
Vanuit de ASD Heerde werd schriftelijk ernstig bezwaar aangetekend tegen dit voornemen.
Goed was het te vernemen dat de Raad van Heerde zich unaniem aansloot bij deze kritische
kanttekeningen vanuit ons adviesorgaan. De gemeente Heerde ontving uiteindelijk een
compensatiebedrag, waardoor het gemeentebestuur zijn slechte voornemen alsnog kon
cancelen.
Terugkijkend op het jaar 2017 springen er 2 elementen uit, namelijk:
A. Op zoek naar eigen identiteit als (lid van) ASD, w.o.:
 Zelfstandige positie;
 Afhankelijk van goede informatie van beleidsambtenaren (ruim verstrekt);
 Vormgeving aan goede relatie, alsook informatie‐uitwisseling met de burger van
Heerde.
B. Oriëntatie op de vele raakvlakken die een Adviesraad heeft, zoals:
‐ Trajectaanpassing Verordeningen‐ en Verstrekkingenbeleid;
‐ Problemen rondom huidige leverancier (Welzorg) hulpmiddelen w.o. de start van
een nieuwe aanbesteding, liefst met keuzemogelijkheden uit meerdere partijen;
‐ Ontwikkelingen rondom algemene voorziening;
‐ Ontwikkelingen rondom PlusOV: een hoofdpijndossier dat nog steeds geen
afdoende remedie heeft gevonden.
Het gezegde: “Rome is niet op één dag gebouwd” geldt hier zeker. Derhalve wordt onder het
motto: “de aanhouder wint” in het overleg – zowel in breed verband als per sectie – gewerkt
aan vooruitgang. Niet onvermeld mag hierbij blijven dat wij bij deze ‘brede verkenning in het
sociaal domein’ veel hooggekwalificeerde ambtelijke ondersteuning kregen. Merci, sectie
Sociaal Maatschappelijke Verbinding.
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1.3.3.3 Jeugd
Binnen het aandachtsgebied Jeugd heeft het verwerven van kennis over en inzicht in de
verschillende facetten van jeugdhulp als preventie, vroege interventie, zorg voor zo licht
mogelijke hulp en versterken sociale netwerken van kind en gezin, prioriteit. Maar het gaat
ook om zicht te krijgen op de lokale zorgopgave, hoeveel jongeren zijn er, wat is het lokale
aanbod aan diensten en voorzieningen, wat is de omvang van het huidige gebruik et cetera.
De werkgroep Jeugd heeft in het verslagjaar 12 keer vergaderd, waarvan 6 keer met de
inhoudelijk verantwoordelijke ambtenaar van de gemeente, de heer P. Harmsen. De
werkgroep Jeugd heeft zich laten voorlichten hoe de situatie in Heerde is voor de
opgroeiende jeugd. Van deze vergaderingen is verslag opgemaakt en deze zijn aangeboden
aan de vergadering en het algemeen bestuur. Door deze gesprekken hebben we een
duidelijk en positief beeld gekregen van de werkzaamheden die door Centrum voor Jeugd en
Gezin (CJG) en de jeugdwerkers worden verricht.
Ook hebben wij ons uitvoerig laten informeren omtrent de ontstane situatie rondom “de
Werf”. Hierdoor blijven we aandacht geven aan de kwetsbare groep jongeren in de
leeftijdsgroep van 12 tot 16 jaar. Hiervoor hebben wij contact met Spectrum opgenomen om
samen met hen en de jeugdwerkers de mogelijkheden te onderzoeken hoe we de behoeften
en wensen van jongeren in beeld kunnen brengen. Hieraan willen we in 2018 meer gestalte
geven.
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2. Uitgebrachte adviezen
In het verslag jaar heeft de ASD 11 gevraagde adviezen en 3 ongevraagde adviezen
uitgebracht.
Het betreft de volgende gevraagde adviezen:
Transformatieagenda Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen 2016‐2020
Nadere regels Wmo
Subsidieregeling Subsidiejaar 2018
Nota’s Sportbeleid en Accommodatiebeleid
Beveiligingsbeleid Suwinet 2017
Schulddienstverlening
Inkoopnota 2019
Concept verordeningen Participatiewet
Verordening Jeugdhulp en Maatschappelijke ondersteuning 2018
Aanbesteding Wmo hulpmiddelen 2018 Evaluatie Aanbevelingen Uitgangspunten
Visie
Nadere regels en Besluit Jeugdhulp en Maatschappelijke ondersteuning 2018
Het betreft de volgende ongevraagde adviezen:
Gehandicaptenparkeerkaart
Suwinet
Perspectiefnota 2018
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3. Financiën
De ASD krijgt een jaarsubsidie van de gemeente Heerde. Deze subsidie was voor het
verslagjaar € 12.000,‐. Daarmee kan de ASD zijn taak naar behoren uitvoeren. Een
verantwoording van de inkomsten en uitgaven is als bijlage opgenomen in dit verslag.
De leden van de ASD zijn als vrijwilliger verbonden aan de ASD en ontvangen een
vrijwilligersvergoeding. Er wordt onderscheid gemaakt in de functies van het dagelijks
bestuur (voorzitter, secretaris en penningmeester) en algemeen lid, vanwege de extra
belasting die die functies met zich meebrengen. De vergoeding is door de algemene
vergadering vastgesteld.
Tevens wordt het secretariaat uit dit budget betaald. Verder werd de subsidie aangewend
voor het bijwonen van seminar/scholing, reiskosten t.b.v. het bijwonen van vergaderingen
buiten Heerde en ‘lief en leed’ attentie bij afscheid en ziekte.
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4. Evaluatie en vooruitblik
Evaluatie
Het was voor de ASD zoeken naar de juiste wijze van functioneren in het afgelopen jaar. Als
opvolger van de Wmo‐Adviesraad kwamen er veel meer taken op ons af in een geheel
andere setting, namelijk een onafhankelijke stichting.
Veel tijd is dan ook besteed aan de samenwerking met de gemeente en dan vooral met de
gemeentelijke beleidsambtenaren. We kunnen stellen dat dat gelukt is, want in dit jaar is de
afstemming met en de bijdrage van deze beleidsambtenaren goed geweest.
Als ASD zijn we ook bezig met het opzetten van contouren voor de gewenste ontwikkeling
binnen de ASD. We kijken hierbij naar het intern functioneren van de ASD, het functioneren
van de ASD in relatie tot gemeente Heerde, in relatie tot de inwoners van de gemeente
Heerde en in relatie tot andere Adviesraden en andere gemeenten. Dit zal in 2018 meer
vorm krijgen.

Vooruitblik
De ASD wil de goede samenwerking met de gemeente in 2018 graag voortzetten. Zij zal zich
in 2018 wederom inzetten om de achterban zo goed mogelijk te vertegenwoordigen. Zij zal
daarbij kritisch blijven kijken naar het beleid van de gemeente Heerde en de gevolgen van
dat beleid voor haar inwoners. De nota’s die de gemeente uitbrengt zullen daar waar
mogelijk, van gevraagd en ongevraagd advies worden voorzien.
Signalen uit de samenleving zullen vertaald worden in ongevraagde adviezen aan de
gemeente, dan wel in het doorgeven van verkregen relevante informatie.
We streven ernaar om de stem van de burger nog beter in beeld te krijgen door het invoeren
van klankbordgroepen, waarin een ieder die mee wil praten over het sociaal beleid in onze
gemeente zijn/haar zegje kan doen. En zoeken naar nieuwe wegen om in contact te komen
met de burger, daarbij denkend aan o.a. het gebruik van moderne social media.
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Bijlage Financieel Verslag Jaar 2017 vanaf start 1‐10‐2016
Jaarrekening:
Inkomsten en uitgaven ASD

1‐9‐2016 tot en met 31‐12‐2017

Inkomsten
Subsidie 2016
Subsidie 2017

Uitgaven
Vrijwilligers vergoeding 2016
Vrijwilligersvergoeding 2017
Bankkosten
Uitgaven door gemeente tbv 2016
Secr ondersteuning
Reiskosten
Diversen

€ 3.000.00
€ 12.000,00
€ 15.000.00

Saldo 31‐12‐2017

€ 1.100,00
€ 6.500,00
€ 103,43
€ 1.368,94
€ 1.650,00
€
218,00
€
446,33
€ 10.017,76
€ 3.613,30
€ 15.000,00

Balans per 31‐12‐2017
Rabobank

€ 3.613,30

Vermogen
Reservering study/seminar
Reservering website

€
723.30
€ 2.000,00
€
890,00
€ 3.613,30

Verantwoording:
Dit financieel verslag betreft de ASD vanaf aanstelling in september 2016. Bij de Wmo Adviesraad
(functionerend tot 1 oktober 2016) was het gebruikelijk dat de betaling van de onkosten geschiedde
van gemeentewege. Op het moment van overgang van Wmo Adviesraad naar de onafhankelijke
Stichting Adviesraad Sociaal Domein ontvangt deze stichting jaarlijks subsidie van € 12.000,‐ ter
bestrijding van de door deze stichting te maken uitgaven. Over het 4e kwartaal 2016 kreeg de ASD
derhalve een bruto vergoeding van € 3.000,‐.
We willen voor 2018 graag wat financiële ruimte reserveren voor educatie van de ASD leden en het
bezoeken van seminars.
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