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Onderwerp: Advies Uitvoeringsagenda 2021

Geachte heer Bastiaansen, beste Piet,
Op 10 december ontvingen we uw advies over de uitvoeringsagenda ‘Baarle BRUIST! Met elkaar,
voor elkaar’. In deze brief leest u onze reactie hierop.
Samenwerking
We willen u en de andere leden van de adviesraad bedanken voor dit advies en voor de constructieve
samenwerking en betrokkenheid tijdens het ontwikkeltraject van het nieuwe beleid en de bijhorende
uitvoeringsagenda. We hopen de samenwerking met u en met inwoners in 2021 verder te
versterken.
Onze reactie
In uw advies maakt u duidelijk dat u positief staat over de inhoud van de uitvoeringsagenda en de
wijze waarop uw inbreng hierin is verwerkt. Op enkele onderdelen van de agenda geeft u een
aanvullend advies. Onze reactie hierop hebben we – in cursief en grijs lettertype - verwerkt in uw
advies in bijlage 1. Ter informatie sturen we u in bijlage 2 tevens de ambtelijke voorbereiding van de
reactie op uw advies over het concept uitvoeringsagenda 2020/21.
Vragen?
Als u vragen of opmerkingen heeft over deze brief, kunt u deze stellen aan Lenneke Hendriks. U kunt
haar bereiken via haar email adres lennekehendriks@abg.nl of telefonisch op 06-12052018.
Met vriendelijke groet,
namens het college van burgemeester en wethouders van Baarle-Nassau,

Postbus 105
5110 AC Baarle-Nassau
Telefoon 14 013
E-mail: info@baarle-nassau.nl

30 enclaves,
2 gemeenten,
2 landen

Piet Sprangers
Afdelingsmanager Sociaal Beleid

Bijlage 1
Reactie college van B&W op het advies van de Adviesraad Sociaal Domein
Uitvoeringsagenda Baarle BRUIST, met elkaar, voor elkaar’.
Datum: 19 januari 2021
De reactie van het college van B&W is - cursief en grijs gedrukt - in het uitgebrachte
advies verwerkt.
De Adviesraad Sociaal Domein Baarle-Nassau wil graag reageren op aanpassingen en
aanvullingen die voeren naar een definitieve uitvoeringsagenda 2021,
Op 28-06-2020 heeft de Adviesraad op verzoek een advies uitgebracht waarop vanwege
diverse redenen geen reactie werd ontvangen.
De Adviesraad heeft wel een positief gevoel over het verloop van de procesgang m.b.t.
het herijken van het zorg- en welzijnsbeleid en bij de wijze waarop de uitvoeringsagenda
tot invulling komt
De Adviesraad heeft in haar eerste advies de doelstelling (en) van het zorg- en
welzijnsbeleid onderschreven om aan de hand van vijf leefgebieden te komen tot een
realistisch uitvoeringsplan. De Adviesraad benadrukt uitdrukkelijk dat het voor de
inwoners van Baarle-Nassau duidelijk moet zijn dat bij zorgvragen uitgegaan wordt van
maatwerk en samenwerken in netwerken.
Reactie College
Ook wij zijn positief over de samenwerking met de Adviesraad rondom de ontwikkeling
van het nieuwe zorg en welzijnsbeleid en de bijhorende uitvoeringsagenda.
We realiseren ons ook dat het tijd zal vragen om inwoners bewust te maken van en te
laten wennen aan de maatwerk aanpak die we voor ogen hebben.
De Adviesraad vindt dat de opgave moet zijn om de ondersteuning zoveel als mogelijk
dichtbij en in aansluiting op de eigen leefomgeving te organiseren. Transformeren is een
proces wat tijd nodig heeft en op een duidelijke en begrijpbare manier met inwoners
gecommuniceerd dient te worden.
Reactie College
De communicatie over het nieuwe beleid is als gevolg van Corona anders verlopen dan
gepland. In de laatste alinea van deze reactie leest u meer over de communicatie
aanpak.
Onderzoeken van Berenschot en het Sociaal Cultureel Planbureau concluderen dat
gemeenten hun regierol in het welzijnswerk niet volledig waarmaken. Het ontbreekt de
gemeenten aan een langetermijnvisie en het beleid laat zich te veel sturen door
incidenten. Gemeenten hebben te lang de fout gemaakt alles zelf te willen uitvoeren. De
gemeente staat immers dicht bij de burger en weet wat er lokaal nodig is voor een goed
sociaal beleid. Het is duidelijk dat een integraal en interactief beleid nog in de
kinderschoenen staat.
De Adviesraad stelt vast dat deze uitvoeringsagenda richting geeft aan een
langetermijnvisie visie.
Reactie College
Met de activiteiten en ontwikkelingen van de uitvoeringsagenda geven we invulling aan
onze nieuwe beleidsvisie voor de langere termijn.
De Adviesraad Sociaal Domein constateert dat de uitvoeringsagenda op een aantal
punten is gewijzigd. Het is heel begrijpelijk dat op basis van nieuwe ontwikkelingen de
uitvoeringsagenda geen statische agenda kan en moet zijn.
Corona virus
De Adviesraad heeft op 29 april 2020 een ongevraagd advies inzake de mogelijke
gevolgen van het corona virus uitgebracht.

Het jaar 2020 is door de Corona virus een bijzonder heftig jaar geworden.
Helaas verwachten wij dat het tot de zomer 2021 niet anders zal worden.
De huidige situatie met Corona virus betekent dat wij met z’n allen onder moeilijke
omstandigheden ons werk moeten doen en overeind moeten blijven. Het betekent wel
dat de uitvoeringsagenda mogelijk niet zo snel en anders verloopt dan dat we zouden
willen.
Reactie College
Een van de kanttekeningen bij de uitvoeringsagenda is dat tempo en prioritering als
gevolg van de Corona crisis kunnen wijzigen.
Prettig wonen in je buurt
1.Nieuw subsidiebeleid
Het subsidiebeleid is een belangrijk middel om doelstellingen in het nieuwe zorg- en
welzijnsbeleid “Baarle-Bruist met elkaar, voor elkaar” te realiseren.
Het moet duidelijk zijn dat het subsidiebeleid aansluit op de huidige tijdsgeest.
Groot gedachtegoed bij onze veranderde samenleving is het zoveel mogelijk faciliteren
en stimuleren van eigen verantwoordelijkheid, de eigen kracht en de zelfredzaamheid
van burgers van de gemeente Baarle-Nassau.
De Adviesraad Sociaal Domein stelt nadrukkelijk dat de gemeente Baarle-Nassau ook een
vangnet moet blijven voor mensen die zichzelf niet (volledig) kunnen redden.
Heel belangrijk bij het behalen van de doelstellingen is het versterken van het
organiserend vermogen van de lokale samenleving.
De Adviesraad vraagt bijzondere aandacht voor een zorgvuldige communicatie.
Ter nadere verduidelijking vraagt de Adviesraad zich af wie en hoe uiteindelijk de
afweging gaat maken wie wel/niet subsidie gaat ontvangen.
Wordt de Adviesraad structureel betrokken bij de heroriëntatie op doelstellingen en
nadere uitwerking van regels van het nieuwe subsidiebeleid?
De Adviesraad heeft een aantal adviezen m.b.t. het nieuwe subsidiebeleid.
- Zorg voor een eenduidige subsidieverstrekking voor activiteiten die passen binnen
de realisatie van de maatschappelijke doelen en de participatie gedachte van de
gemeente
- Ga uit van inclusie
- Ga uit van het minimaliseren van regeldruk
- Maak duidelijk welke soorten subsidies verstrekt worden (structureel-incidenteel)
- Besteed aandacht voor deskundigheidsbevordering
- Creëer mogelijkheden voor subsidiering van innovatie activiteiten
- Waardeer de toegevoegde waarde en het maatschappelijk rendement van
inwoners, organisaties en verenigingen
Reactie College
De adviesraad wordt De adviezen die u hierboven noemt nemen we mee bij de
ontwikkeling van het nieuwe beleid. Uw raad wordt tijdens dit traject op verschillende
momenten betrokken. Hierover zijn al afspraken gemaakt.
Financieel rondkomen
De coronacrisis raakt alle inwoners en in het bijzonder mensen in een kwetsbare positie.
De coronacrisis en de daarmee samenhangende economische, sociale en
maatschappelijke crisis hebben grote gevolgen voor de hele Baarlese gemeenschap.
Het is op dit moment nog niet duidelijk wat de impact op de samenleving gaat
zijn/worden.
Aanpassing van uitgaven is in een aantal gevallen niet mogelijk.

Een aantal inwoners kunnen hun uitgaven steeds minder aanpassen omdat het
onvermijdelijke kosten zijn die voortdurend stijgen.
Het betreft voornamelijk:
- Een sterke stijging van huur/woonlasten
- Een stijging van zorgkosten en lokale lasten (gemeenten en waterschap)
- Stijging van energielasten
- Hogere uitgaven van dagelijkse boodschappen en dienstverlening
De Adviesraad vraagt niet alleen aandacht voor preventie maar ook via duidelijke
communicatie-informatie over mogelijkheden tot ondersteuning.
De Adviesraad adviseert tijdig acties te ondernemen ter voorkoming van problematische
schulden en in een vroeg stadium na te gaan of financiële belemmeringen om mee te
doen voorkomen kunnen worden.
Reactie College
Met het dorpsteam en onze eigen consulenten is afgesproken extra aandacht te hebben
voor financiële problemen van inwoners en zelfstandig ondernemers.
25 januari a.s. starten we met het project vroegsignalering. Ook mensen die a.g.v.
Corona beginnende schulden ontwikkelen hopen we hiermee in een vroeg stadium te
bereiken.
Thuis veilig en kansrijk zijn
Het sociale contact werd de laatste maanden tot een minimum beperkt.
Voor bepaalde doelgroepen is zorg continuïteit van groot belang.
De Adviesraad heeft nog geen zicht hoe groot de impact op onder ander voor
huishoudelijke hulp/ondersteuning, begeleiding, dagbesteding, zinvolle daginvulling en
wegvallen van maatwerkarrangementen gaat worden.
De Adviesraad krijgt regelmatig signalen over belasting van mantelzorgers. De
Adviesraad onderstreept nogmaals het belang van mantelzorgers en vrijwilligers. Zij zijn
het cement van onze samenleving.
De Adviesraad vindt dat hun werkzaamheden een waardering dienen te krijgen die zij
verdienen.
Reactie College
Zoals u in de uitvoeringagenda kunt lezen ontwikkelen we in 2021 een aanpak voor
uitbreiding mantelzorgondersteuning. Dat doen we samen met het dorpsteam en
vrijwilligersorganisaties. De komende jaren stellen we hiervoor aanvullend budget voor
beschikbaar.
De Adviesraad Sociaal Domein zou graag zien dat er in beeld wordt gebracht hoe
inwoners de afgelopen periode hebben ervaren.
Met dat verkregen inzicht zou de gemeente gerichte acties kunnen gaan ondernemen.
Reactie college
Om meer beeld te krijgen over de beleving van Corona door inwoners hebben voeren we
hierover een kwalitatief onderzoek. Inwoners kwalitatief onderzoek uit.
Daarnaast hebben we aan de burgerpeiling die we in september 2020 uitvoerden, een
aantal vragen over de beleving van Corona toegevoegd. De resultaten komen in het
eerste kwartaal van dit jaar beschikbaar.
De Adviesraad Sociaal Domein vindt dat de nieuwe wet inburgering kansen biedt omdat
een breder traject wordt aangeboden.
Zinnig je dag invullen
Aandachtspunten op het terrein van zinnig je dag invullen zoals o.a. integratie en
participatie statushouders, meer werk, voorkomen jeugdwerkloosheid en aanpak basale
kernvaardigheden dienen vooral in samenwerking met regio- en ABG-gemeenten
opgepakt te worden.
Reactie college
Op de onderwerpen die u hier noemt werken we intensief samen met de regio. Zo

bundelen we krachten en hebben we een goede basis om deze ontwikkelingen lokaal te
verankeren.
Fit en veerkrachtig
De Adviesraad Sociaal Domein heeft al eerder geconstateerd dat de mentale gezondheid
in Baarle-Nassau is onderbelicht.
De coronacrisis heeft bij een aantal inwoners diepe sporen nagelaten.
De Adviesraad onderstreept de aandacht voor een inclusie samenleving.
Reactie college
In de uitvoeringagenda staan meerdere activiteiten opgenomen gericht op mentale
gezondheid. Ook het ontwikkelen van een inclusie agenda (aansluitend bij al bestaande
ontwikkelingen en activiteiten) maakt deel uit van de uitvoeringsagenda
Passende hulp op maat
De Adviesraad ondersteunt het grote belang van onafhankelijke cliëntondersteuning
participatiewet, hierbij is de inzet van vrijwilligers en ervaringsdeskundigen van belang.
Reactie College
Zoals u weet zijn we getart met het Impuls project cliëntondersteuning. Hierin legt veel
nadruk op de inzet en het leren over toegevoegde waarde van ervaringsdeskundigheid.
De Adviesraad adviseert de gemeente om de decentralisatie beschermd wonen in
regionaal verband zorgvuldig te gaan voorbereiden.
Meten en weten of we succesvol zijn/bestuurlijke resultaten
Het komende jaar zal er voor veel zaken op het sociaal terrein besluitvorming moeten
plaats vinden.
De Adviesraad adviseert naast zorgvuldigheid in besluitvorming ook evaluatiemomenten
in te bouwen om de procesgang goed te kunnen volgen en te monitoren.
Reactie College
Het ontwikkelen van Kpi’s is bedoeld om gerichter te kunnen sturen en te weten of we
succesvol zijn. Naast kwantitatieve Kpi’s (‘tellen’) hechten we veel waarde aan
kwalitatieve gegevens (‘vertellen’).
De Adviesraad vindt dat er onder inwoners een draagvlak voor het nieuwe beleid moet
ontstaan zodat de uitvoeringsagenda een uitvoering wordt van met elkaar, voor elkaar.
Reactie College
Om inwoners te informeren over de nieuwe beleidsvisie hebben we naast de infographic
en andere communicatie uitingen een filmpje ontwikkeld. We geloven in de kracht van
herhaling. Daarom maken we bij communicatie over de onderdelen van de
uitvoeringsagenda steeds inhoudelijk en visueel de verbinding met ‘Baarle BRUIST’.
De Adviesraad benadrukt nogmaals dat het meedenken aan de voorkant als zeer
waardevol wordt ervaren en dat hierbij de rol van de Adviesraad als een meerwaarde
wordt ervaren.
De Adviesraad zal deze ambitieuze uitvoeringsagenda met veel interesse blijven volgen
en nagaan of het proces gaat beantwoorden aan gestelde doelstellingen en resultaten.

Bijlage 2
Reactie op het advies van de Adviesraad Sociaal Domein met betrekking tot de concept
uitvoeringsagenda ‘Baarle BRUIST! Met elkaar, voor elkaar’.
Augustus 2020 + update november 2020
Advies ASD:
De Adviesraad Sociaal Domein heeft een positief gevoel over het verloop van de procesgang m.b.t.
het herijken van het zorg- en welzijnsbeleid en bij de wijze waarop de uitvoertingsagenda zijn
invulling krijgt.
De Adviesraad heeft vroegtijdig kunnen meedenken over de aanpak en de invulling van de
uitvoeringsagenda 2020-2021.
Het proces maakt duidelijk dat kennis en ervaring worden ingebracht en dat de gemeente en de
Adviesraad samen oplossingsrichtingen verkennen en prioriteiten weten te benoemen.
De Adviesraad heeft de doelstelling (en)) van het zorg- en welzijnsbeleid onderschreven om aan de
hand van vijf leefgebieden te komen tot een realistisch uitvoeringsplan.
De Adviesraad benadrukt dat het voor inwoners van Baarle-Nassau duidelijk moet zijn dat bij
zorgvragen uitgegaan wordt van maatwerk en samenwerken in netwerken.
De ASD vindt dat de opgave moet zijn om de ondersteuning voor de meest kwetsbare inwoners
zoveel mogelijk dichtbij en in aansluiting op de eigen leefomgeving te organiseren.
Reactie
We hebben een communicatieplan ontwikkeld met als doel om o.a. de kernbegrippen ‘maatwerk’ en
‘netwerken’ onder de aandacht te brengen bij onze inwoners.
Advies ASD:
Transformeren is een langdurig proces en is niet in een periode van anderhalf jaar volledig te
realiseren.
Reactie
We stellen een uitvoeringsagenda op voor een periode van 1 á ½ jaar. Op basis van de ervaringen en
actuele ontwikkelingen wordt een vervolg uitvoeringsprogramma opgesteld.
Advies ASD:
De uitvoeringsagenda laat zien dat er op het terrein van de 5 leefgebieden en ten aanzien van
passende hulp al veel is ontwikkeld en/of in ontwikkeling is.
Inwoners stimuleren om meer eigen verantwoordelijkheid te nemen wordt door de Adviesraad
onderschreven.
De Adviesraad vindt dat het voor de inwoners duidelijk moet zijn dat de kostenstijging in het sociaal
domein afgeremd moeten worden. Het huidige beleid aanhouden is dus geen optie.
De ASD vindt dat kwaliteit bij de uitvoering voorop moet blijven staan. Investeren in signalering is
een goede zaak. Inzetten op lichte ondersteuning om te voorkomen dat problemen verergeren wordt
door de ASD tevens onderschreven. De ASD wil echter benadrukken dat lichte ondersteuning nooit
specialistische hulpverlening kan vervangen.
Sommige complexe situaties kunnen niet verholpen worden met 1e lijn zorg. Sterker nog, inzetten op
lichte ondersteuning kan in bepaalde situaties de problematiek onnodig langer laten duren en verder
doen escaleren. Wij pleiten dan ook voor een gedegen screening vanuit de dorpsteams waarbij het
van groot belang is dat er brede expertise in dit team voorhanden is of vanuit extern ingezet kan
worden.
Reactie
Wij zijn met u eens dat specialistische hulp ook in de toekomst ingezet moet worden als dat
noodzakelijk en/of effectiever is. Ook onderschrijven we uw standpunt dat een goed onderzoek door
een onze medewerkers of de medewerkers van het dorpsteam noodzakelijk is om het juiste

‘maatwerk’ te kunnen bepalen. Zij kunnen hierbij de expertise van ons Sociaal Team, de wijk-GGD’er,
het MaSS of andere partners inschakelen.
Advies ASD:
Alle inwoners van de gemeente Baarle-Nassau moeten kunnen meedoen in onze lokale samenleving.
Inwoners die (tijdelijk) problemen hebben met het zelfstandig regie voeren kunnen en moeten in de
gelegenheid zijn/blijven om via de Wmo ondersteuning te krijgen. Zoals al eerder vermeld vindt de
Adviesraad deze ondersteuning als mogelijk dichtbij moet zijn, op maat en in de eigen leefomgeving.
Een grote onzekere factor die onmiskenbaar van invloed is op het uitvoeringsplan zijn de gevolgen
van de coronacrisis. Het is nu al duidelijk dat vele inwoners worstelen met problemen van
eenzaamheid, verwerkingsproblemen en armoede.
Een belangrijke rol bij de realisatie van de ambities is er weggelegd voor het dorpsteam.
De Adviesraad vindt dat monitoring erg belangrijk om te weten of dit nieuwe beleid effectief is en of
de kostenstijging afneemt.
Reactie
Het bereiken van maatschappelijke effecten en het monitoren ervan is een belangrijk onderdeel van
ons nieuwe beleid. Eind dit jaar voeren we daarom voor het eerste de burgerpeiling van
‘waarstaatjegemeente.nl’ uit.
De Kpi boom wordt aan de hand van de uitvoeringsagenda stap voor stap verder uitgewerkt.
Advies ASD:
Voor de Adviescommissie is het van groot belang dat het uitvoeringsplan in samenwerking met
inwoners ten uitvoer wordt gebracht.
Het op de juiste manier uitvoeren van het communicatieplan is essentieel voor het slagen van het
nieuwe zorg- en welzijnsbeleid. De coronacrisis heeft laten zien dat een aantal inwoners bereid
waren/zijn om spontaan initiatieven op het terrein van samenhorigheid op te pakken. Wij adviseren
burgers te betrekken die niet snel genegen zijn hun stem te laten horen in de gangbare
communicatiemiddelen. Zij kunnen hiertoe worden uitgenodigd door anonieme enquêtes en
uitnodigingen die huis-aan-huis worden verspreidt.
Reactie
Goed informeren van inwoners vinden ook wij belangrijk. In het communicatieplan staat beschreven
hoe wij onze inwoners actief informeren over het nieuwe beleid.
We betrekken onze inwoners bij de onderdelen van de uitvoeringsagenda op de manier die daarbij
past. We gaan graag samen met u na hoe we samen nog meer inwoners kunnen bereiken en
betrekken.
Update november 2020:
Vanwege de coronacrisis is het niet mogelijk om met inwoners en verenigingen in gesprek te gaan
over het nieuwe beleid. Daarom ontwikkelden we een filmpje waarin we de kernbegrippen en het
gedachtengoed toelichten. U kunt het filmpje via deze link bekijken. https://youtu.be/O91-STmelC4

Advies ASD:
Prettig wonen in de buurt
Het oprichten van een digitaal platform waarin de inwoners actief participeren wordt door de ASD
toegejuicht. Randvoorwaarde is dat het platform gekoppeld wordt aan bestaande websites, zoals het
vrijwilligerspunt Baarle, de seniorenvereniging Baarle-Nassau, ondernemersvereniging Baarle en
anderen.
Het in stand houden van de dorpsverbinder is een goede zaak, waarbij voorkomen moet worden dat
alle initiatieven aan de functie van de dorpsverbinder worden opgehangen.
Reactie
Het is belangrijk dat bestaande communicatiekanalen, websites en sociale media gekoppeld worden

aan het digitale platform.
De dorpsverbinder maakt deel uit van het dorpsteam. De leden van het dorpsteam voeren samen de
subsidieopdracht basisondersteuning uit. We zien dat deze samenwerking, die begin dit jaar is
gestart, steeds vanzelfsprekender wordt.
Advies ASD:
De uitbreiding van vrij toegankelijk dagbesteding voor ouderen kan bijdragen dat inwoners langer in
hun vertrouwde omgeving kunnen blijven meedoen.
Met tevredenheid wordt geconstateerd dat er aandacht is voor de jeugd.
Tijdens de coronacrisis werden er door jongeren steeds meer signalen afgegeven dat zij een vergeten
groep werden en dat te weinig met hun ideeën, signalen en voorstellen werden gedaan.
Het creëren van een Chillplek voor jongeren vindt de Adviesraad een goede zaak. In de
centrumgemeenten zijn tal van goede initiatieven ontwikkeld die ook in kleinere dorpen als BaarleNassau ingezet kunnen worden. De reeds betrokken zorgpartijen kunnen hier leidend in zijn.
De Adviesraad vindt dat Oriëntatie “dorpsalliantie” opgepakt moet worden.
Het past volledig in het nieuwe beleid.
De Adviesraad Sociaal Domein vraagt aandacht voor voldoende en passende huisvesting, met
aandacht voor bijzondere doelgroepen.
De Adviesraad Sociaal Domein wil tijdig bij de verdere uitwerking van de werkwijze inburgering
statushouders betrokken worden.
Reactie
Wonen met zorg en huisvesting voor bijzondere doelgroepen heeft ook onze aandacht, onder andere
in de prestatieafspraken met Leystromen. Hier is ook de huurdersbelangenvereniging is betrokken.
Voor u wellicht interessant om ook met hen eens van gedachte te wisselen.
Advies ASD:
Subsidiebeleid
De Adviesraad Sociaal Domein begrijpt dat er een subsidiebeleid ontwikkeld wordt dat inhoudt dat
met de subsidiemiddelen de beoogde doelstellingen worden bereikt. Belangrijk element van het
nieuw subsidiebeleid zal zijn dat de middelen worden verdeeld op basis van de bijdrage aan de visie
en doelstellingen van de nieuwe visie. Dit kan leiden tot verschuiving van middelen en/of aanpassen
van de activiteiten waarvoor in het verleden subsidie werd verleend.
De adviesraad Sociaal Domein vraagt zich af of de nieuwe visie bij alle huidige subsidieontvangers
voldoende is bekend.
De Adviesraad vraagt aandacht voor een zorgvuldige communicatie.
Ter nadere verduidelijking vraagt de Adviesraad zich af hoe uiteindelijk de afweging wordt gemaakt
wie wel/niet subsidie ontvangt.
Wordt de Adviesraad nog verder betrokken bij de heroriëntatie op doelstellingen en nadere
uitwerking van regels van het nieuwe subsidiebeleid?
Reactie
In september organiseren we een bijeenkomst voor alle huidige subsidiepartners. Tijdens deze
bijeenkomst wordt aandacht besteed aan het nieuw zorg en welzijnsbeleid als basis voor nieuw
subsidiebeleid en aan de betekenis daarvan voor de wijze van subsidiëren. Later in het najaar is er een
themabijeenkomst voor de gemeenteraad. Graag gaan we in die periode ook met uw raad in gesprek
om uw inbreng ‘aan de voorkant’ mee te kunnen nemen.
Update november 2020:
Zoals beschreven, waren we van plan om een bijeenkomst met en voor subsidiepartners te
organiseren. Ook dat is vanwege de coronacrisis niet mogelijk.

We benaderen subsidiepartners daarom digitaal om bij hen input op te halen. Het hierboven
genoemde filmpje wordt hierbij ingezet om hen te informeren over de visie en het gedachtengoed van
‘Baarle BRUIST met elkaar voor elkaar’ dat de basis zal vormen voor ook het nieuwe subsidiebeleid.

Advies ASD:
Financieel rondkomen
De coronacrisis raakt alle inwoners en in het bijzonder mensen in een kwetsbare positie. De
coronacrisis en de daarmee samenhangende economische crisis hebben grote gevolgen voor de
gehele samenleving. Hoe omvangrijk de gevolgen worden is op dit moment nog niet te overzien. De
Adviesraad vraagt tijdig acties te ondernemen ter voorkoming van problematische schulden en in
een vroeg stadium na te gaan of financiële belemmeringen om mee te doen kunnen voorkomen
worden.
Het is van belang dat de samenwerking in de keten wordt versterkt.
Er ligt hier een belangrijk aandachtspunt voor het dorpsteam.
Reactie
In de uitvoeringsagenda staan diverse activiteiten gericht op het voorkomen en verkorten van
schuldproblematiek. De corona crisis kan aanleiding zijn om deze activiteiten te versnellen of aan te
passen. Samen met onze partners waaronder het dorpsteam gaan we na wat noodzakelijk en
haalbaar is.
Advies ASD:
Veilige en kansrijke thuissituatie
Het sociale contact werd de laatste maanden tot een minimum beperkt. De zorg kwam ook onder
vuur te liggen.
Voor bepaalde doelgroepen is zorg continuïteit van groot belang. Geconstateerd werd dat
zorgaanbieders de laatste maanden met gebonden handen moesten handelen.
Is er al enige duidelijkheid wat de impact van Covid-19 op Wmo-cliënten is geweest?
Het is duidelijk geworden dat één derde van de mensen met thuiszorg of ondersteuning van een
wijkverpleegkundige vanwege Covid-!9 minder of helemaal geen zorg meer heeft. Bij zorgaanbieders
en cliënten roept de ontstane situatie dan ook vele vragen op. Wat is bijvoorbeeld de impact van
Covid-19 op toegekende zorg en ondersteuning.
De Adviesraad krijgt de indruk dat de impact op onder ander voor huishoudelijke hulp, begeleiding,
persoonlijke verzorging, dagbesteding en maatwerkarrangementen nog niet duidelijk is.
De Adviesraad krijgt regelmatig signalen over de mantelzorgondersteuning. De Adviesraad
constateert dat ondersteuningsmogelijkheden hiervoor nog beperkt zijn en met name ook voor jonge
mantelzorgers.
Gaat u als gemeente de Wmo-cliënten bevragen hoe zij de afgelopen maanden hebben ervaren. Het
lijkt de Adviesraad van groot belang om van cliënten te vernemen hoe zij de afgelopen periode
hebben ervaren. Met dat inzicht zou de gemeente gericht actie kunnen gaan ondernemen.
Reactie
Ambtelijk vindt op dit moment een inventarisatie plaats van de impact van de Corona crisis: wat
hebben we geleerd, wat zien we op ons afkomen en wat betekent dat voor o.a. de uitvoeringsagenda
en begroting. Eén van de vragen die wij en ook u ons stellen, is hoe we de mening en ervaringen van
inwoners hierover kunnen ophalen.
Update november 2020
Zoals u weet hebben wij besloten om dit jaar geen Cliëntervaringsonderzoek met betrekking tot de
Wmo uit te voeren. In plaats doen we een kwalitatief onderzoek naar de impact van de Coronacrisis
op onze inwoners. Uw adviesraad is hierbij betrokken.
Advies ASD:
Nu de jeugdhulpverlening in de regio Hart van Brabant ingekocht gaat worden en de meldfunctie van

geweld in afhankelijkheid in de regio West-Brabant belegd zal blijven zien wij voor u een extra
uitdaging om er zorg voor te blijven dragen dat er in situaties van onveilige situaties voortdurend
gewerkt wordt vanuit het principe één gezin één plan. De keuze voor verschillende regio’s hoeft
daarbij niet belemmerend te zijn, wellicht biedt het kansen, het risico van versnippering is echter wel
toegenomen waardoor alertheid in de zorgtrajecten meer dan voorheen geboden is.
Reactie
Ook voor ons is dit een punt van aandacht. Nu we de toegang tot jeugdzorg en procesregie in eigen
huis hebben georganiseerd zijn we in staat om zelf vinger aan de pols te houden en gericht acties te
ondernemen als daar aanleiding toe is.
Advies ASD:
Zinnige daginvulling
De Adviesraad Sociaal Domein Baarle-Nassau vindt dat de nieuwe wet inburgering kansen biedt
opdat een breder traject wordt aangeboden.
Fit en Veerkrachtig
De Adviesraad heeft al eerder geconstateerd dat mentale gezondheid in Baarle-Nassau is
onderbelicht. De ASD onderstreept hierbij de aandacht voor de inclusieve samenleving.
Reactie
In de uitvoeringsagenda is ruim aandacht voor mentale gezondheid. Conform ons beleid gaan we
hierbij na hoe we de inclusiviteit hierbij kunnen bevorderen.
Advies ASD:
Passende ondersteuning
De Adviesraad Sociaal Domein vindt het een goede zaak dat gestart wordt met een uitvoering geven
aan project cliëntondersteuning. Het inschakelen van ervaringsdeskundigheid wordt aanbevolen.
Een onderdeel dat in de uitvoeringsagenda door de ASD werd gemist zijn de ontwikkelingen rondom
het meldpunt niet-acute crisissen voor burgers die verward gedrag kunnen vertonen, de uitvoering
van de nieuwe Wet Verplichte Gezondheidszorg en de Wet Zorg en Dwang. Wij zouden deze
ontwikkelingen graag opgenomen zien in de uitvoeringsagenda zodat deze groep kwetsbare burgers
en de daarbij behorende ontwikkelingen niet uit het oog worden verloren.
Reactie
Evalueren van de Wet verplichtte ggz wordt in de definitieve uitvoeringsagenda opgenomen.
Advies ASD:
De Adviesraad Sociaal Domein vraagt nogmaals dat men goed duidelijk maakt dat het nieuwe beleid
een gezamenlijke verantwoordelijkheid is van alle inwoners.
De Adviesraad benadrukt nogmaals dat het meedenken aan de voorkant als zeer waardevol
werd/wordt ervaren en dat hierbij de rol van de Adviesraad als een meerwaarde wordt ervaren.
De Adviesraad zal de uitvoeringsagenda met veel interesse blijven volgen en nagaan of het proces
gaat beantwoorden aan gestelde doelstellingen en resultaten
De ASD blijft graag bereid om mee te blijven denken en te adviseren over de uitvoering van het
nieuwe zorg en welzijnsbeleid.
Reactie college
Wij stellen uw betrokkenheid en informele en formele adviezen zeer op prijs.

