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ASD jaarverslag 2020

Geachte leden van de raad,
Bijgevoegd vindt u het jaarverslag van de Adviesraad Sociaal Domein Midden-Groningen (hierna:ASD)
over het jaar 2020. Zoals u weet brengt de ASD gevraagd en ongevraagd adviezen uit over een
divers scala aan onderwerpen in het sociaal domein. Hiervan heeft u een aantal ook van ons
ontvangen, voorzien van een respons van ons college.
De ASD is in het najaar van 2018 van start gegaan waarna een groot deel van 2019 in het teken
stond van opstarten. 2020 was ook voor de ASD een bewogen jaar. Denk aan de voor dit jaar
gestelde bezuinigingen, het betrekken van inwoners bij Nationaal Programma Groningen (hierna:
NPG) en de gevolgen van de coronacrisis. Ondanks dat de ASD door de coronabeperkingen minder
instaat was om fysieke contacten met inwoners en organisaties te hebben, wordt door zowel de ASD
als het college teruggekeken op een goed en constructief jaar.
Wij vinden het belangrijk dat een adviesraad denkt en werkt vanuit het inwonersperspectief. Dat zij
ons kunnen attenderen op de mogelijke effecten van bepaalde maatregelen voor (groepen van)
inwoners. En dat zij hiervoor dus ook goed in verbinding staan met de gebruikers van het sociaal
domein die verspreid over de vele dorpen en wijken hun ervaringen hebben met het gemeentelijk
beleid.
Natuurlijk was er ook veel aandacht voor het primaire proces, de daadwerkelijke advisering. Dat
doen we op twee niveaus; ambtelijk/informeel en bestuurlijk/formeel. We vinden het belangrijk
dat de ASD al in het voortraject door de (beleids)ambtenaren wordt betrokken bij ontwikkelingen.
In deze fase kan de ASD al haar input leveren die wordt betrokken in de beleidsvoorbereiding.
Daarnaast heeft de ASD ook een formele positie. Zo hebben wij de ASD op een aantal onderwerpen
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gevraagd te adviseren. Zo kunt u denken aan de Verordeningen Wmo/Jeugdhulp. Maar ook aan de
bezuinigingen die op het sociaal domein voorgesteld waren. Dat heeft geresulteerd in een aantal
adviezen die wij betrekken in onze besluitvorming. Wij formuleren dan altijd een respons naar de
ASD op welke manier we hun adviezen betrekken in het beleid en waarom.
In 2020 hebben we ook ongevraagd advies ontvangen. Deze vorm zet de ASD in om onderwerpen de
in de gemeente en bij onze inwoners leven, te agenderen. Dat stellen we erg op prijs en hopen dit
in de toekomst vaker te zien.
Voor een uitgebreid overzicht van alle activiteiten van de ASD verwijzen we naar bijgevoegd
jaarverslag. Alle uitgebrachte adviezen vindt u ook terug op de website van de ASD
(www.adviesraadmg.nl).
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