
 

 

 
De Adviesraad Sociaal Domein adviseert het gemeentebestuur. (© ASD) 

Adviesraad Sociaal Domein Dronten: ‘We 

hebben signalen nodig’ 

 9 januari 2021 om 17:37 uur 

Dronten - 'De route van De Rede in Dronten is onlangs omgedraaid. Nu moeten mensen 

met een beperking midden op de weg uit de auto stappen. Dat grenst indirect aan het 

sociaal domein, en dat hebben we aangekaart bij de gemeente', zo geeft Lia Flipse aan. 

Zij is secretaris van ASD Dronten. 

Dit is één van de voorbeelden waar de ASD zich mee bezig houdt. Zaken die direct en 

indirect te maken hebben met het sociaal domein. 

ASD staat voor Adviesraad Sociaal Domein. De raad geeft in de gemeente Dronten gevraagd 

en ongevraagd advies aan het college van burgemeester en wethouders, over zaken die spelen 

binnen de WMO, de Jeugdwet en de Participatiewet. Dit vormt samen het sociaal domein. Je 

komt in aanraking met het sociaal domein als je ondersteuning uit één van de wetten nodig 



hebt. Denk bijvoorbeeld aan huishoudelijke ondersteuning, ondersteuning bij de opvoeding 

van jeugd, het verstrekken van hulpmiddelen aan inwoners met een beperking en het 

begeleiden van jongeren met een beperking naar de arbeidsmarkt. 

Nieuwbouw 

De onafhankelijke raad houdt bijvoorbeeld ook de vinger aan de pols, als het gaat om het 

naleven van het VN-verdrag Handicap. ‘In dit verdrag staat dat de positie van mensen met een 

beperking gelijkwaardig moet zijn aan die van iedereen’, zegt voorzitter Janke van der Struik 

van ASD Dronten. ‘Wij kunnen bijvoorbeeld bij de gemeente aankaarten of in de nieuwbouw 

zoals de wijk Havenkade goed rekening is gehouden met deze doelgroep, zoals de wijk 

Havenkade.’ 

De adviezen van ASD moeten dan ook goed beargumenteerd zijn. ‘Dat geldt andersom ook. 

Als het college ervoor kiest ons advies naast zich neer te leggen, dan moet dat voorzien zijn 

van steekhoudende argumenten. Het college is echter niet verplicht om onze adviezen over te 

nemen. We zijn er trots op, dat het college een groot deel van onze adviezen wel overneemt.’ 

Signalen 

‘De ASD vertegenwoordigt de mensen die te maken hebben met de WMO, Jeugdwet of 

Participatiewet. Die taak is door de gemeente toegewezen aan de ASD; daar gaan we dan 

uiterst zorgvuldig mee om’, zegt voorzitter Janke. Zij benadrukt dat ASD er niet is voor het 

oplossen van individuele problemen. ASD kijkt naar zaken die voor meer mensen spelen, 

bijvoorbeeld over de beschikbaarheid van hulpmiddelen, armoede, eenzaamheid, wachtlijsten 

in de GGz, migratie, problemen in de Jeugdzorg en dak- en thuisloosheid. ‘Daarom is het zo 

belangrijk dat mensen die tegen iets aanlopen, dit doorgeven aan één van de maatschappelijke 

organisaties. Zonder signalen vanuit de lokale samenleving, beginnen we niks.’ 

ASD staat altijd open voor cliënten en organisaties die te maken hebben met de WMO, 

Jeugdwet of Participatiewet. Met name op het gebied van jeugdzorg is ASD op zoek. Bij 

belangstelling kun je contact opnemen via secretaris@asd-dronten.nl. 
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