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Inleiding: 

 

De Adviesraad Sociaal Domein (ASD) Rhenen adviseert – gevraagd en 

ongevraagd – het College van Burgemeester en Wethouders over het 

beleid in het Sociaal Domein. Het Sociaal Domein omvat 

Maatschappelijke Ondersteuning, Gezondheid, Werk en Inkomen 

(Participatie), Jeugdzorg en passend onderwijs. Het belang van de 

burgers van de gemeente Rhenen staat daarbij centraal, waarbij er 

speciaal aandacht is voor het effect van de wetgeving in het sociaal 

domein op  kwetsbare burgers, mantelzorgers en vrijwilligers. De 

Adviesraad is daarom samengesteld uit onafhankelijke burgers, 

afkomstig uit diverse geledingen van de bevolking van de gemeente 

Rhenen; vaak zijn of waren ze werkzaam in het sociaal domein. Het doel 

van dit verslag is om verantwoording af te leggen over de activiteiten in 

2021.  

Naast het formuleren van gevraagde en ongevraagde adviezen aan B&W, 

worden leden van de Adviesraad in toenemende mate betrokken in 

overlegstructuren betreffende het Sociaal Domein. De Adviesraad hoopt 

deze samenwerking in het komende jaar te continueren en waar mogelijk 

uit te breiden. Meer informatie kunt u vinden op onze website rhenen.nl 

2021 was vanwege de Coronapandemie opnieuw een lastig jaar: een 

aantal keren kon de Adviesraad niet fysiek bijeen komen en werd er via 

TEAMS vergaderd. We vergaderden in 2021 acht maal. Enkele keren 

namen wethouders en/ of beleidsmedewerkers deel aan een 

vergaderonderdeel. De raad werd geïnformeerd over de TONK-regeling, 

die ondernemers en inwoners moet helpen te “overleven” tijdens 

lockdowns en andere Covid-maatregelen. Ook in bredere zin is er 

aandacht voor de gevolgen van Covid-19 en zijn er middelen beschikbaar 

gesteld om  de inwoners van de gemeente bij te staan na de pandemie. 

 

Organisatie: 

De samenstelling van de Adviesraad Sociaal Domein op 31 december 

2021 was:  

- Mirjam Groenendijk, voorzitter en wonend te Achterberg 

- Sandra van den Berg, vicevoorzitter en wonend te Rhenen 

- Arie van der Staaij, lid en wonend te Rhenen 

- Tineke Budding, lid en wonend te Rhenen 



- Rudolf van Tilborg, lid en wonend te Rhenen 

- Arie Stuijt, lid en wonend te Elst 

- Marieke Schouten, lid en wonend te Rhenen  

- Toke Mosselman, ondersteuner en wonend te Rhenen 

 

De leden richten zich op één of meer van de volgende 

aandachtsgebieden: Werk en inkomen; Chronisch zieken en 

gehandicapten; Mensen met een psychiatrische stoornis; Mensen met 

een verstandelijke beperking; Jeugd en Onderwijs en Mensen met een 

migratieachtergrond  

Het afgelopen jaar is er één nieuw lid gevonden, voorgedragen en 

benoemd; helaas is zij , vanwege uitbreiding van haar werk, ook al weer 

afgetreden. Eén gegadigde bleek minder geschikt en is afgewezen. Aan 

het eind van 2022 gaan er waarschijnlijk twee leden weg; we zullen dus 

opnieuw actief werven om nieuwe leden te vinden. 

 

Gevraagde en uitgebrachte Adviezen over: 

 Plan van Aanpak Armoedebestrijding 

 Verlenging Beleidsplan Minimaregelingen 

 Verordening Jeugdhulp 

 Valleihopper  

 Visie en Uitgangspunten Maatschappelijke Opvang  

 Nieuwe Wet Inburgering 

 

      Contacten: 

 Met Schuldhulp- en Jobhulpmaatje 

 Met Cliëntenraad de Vallei  

 Met het Jeugdteam 

Overige activiteiten: geen 

 

Vooruitblik 2022: 

Met ingang van 2022 zal de website van de Adviesraad worden 

opgeheven; de informatie over en van de Adviesraad zal vanaf dan te 

vinden zijn op de gemeentelijke website.  

 

 


