GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2018
ADVIESRAAD SOCIAAL DOMEIN HEEFT TIPS VOOR DE POLITIEK
Op 1 januari 2015 werden er in Nederland drie grote wetten ingevoerd: de Wet
Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) 2015, de Jeugdwet en de Participatiewet. Daardoor
kwamen een aantal taken van het rijk bij de gemeenten te liggen. Voor de gemeenten was
dit grotendeels nieuw, maar ze probeerden er het beste van te maken.
We zijn nu bijna drie jaar verder; tijd voor een tussenstand.
Bovendien: de politieke partijen gaan stilaan hun programma’s schrijven voor de
verkiezingen van 21 maart 2018.
De Adviesraad Sociaal Domein is door de rijksoverheid ingesteld om advies te geven aan het
College van Burgemeester en Wethouders over allerlei zaken op sociaal terrein. Zij doet dat
als er om gevraagd wordt, maar ook als zij het zelf nodig vindt. Om dat goed te kunnen doen
volgt zij het sociaal-politieke gebeuren in Baarle-Nassau op de voet. Zij luistert ook met
grote oren naar alle geluiden die zij daarover in de Baarlese gemeenschap opvangt. Kortom:
zij is de thermometer in het sociale domein binnen deze gemeente.
De Adviesraad vindt nu het moment gekomen om de signalen die zij in de voorbije jaren
opgevangen heeft door te geven aan alle politieke partijen. De bedoeling is dat alle partijen
deze suggesties en adviezen in hun achterhoofd hebben (of, nog beter, vóór zich op tafel) bij
het opstellen van hun programma’s voor de komende vier jaar. De tips en adviezen gaan
over een twaalftal onderwerpen, die variëren van wonen, gezondheid en burgerinitiatieven
tot mantelzorg, vrijwilligerswerk en sociale verbondenheid.
Alle suggesties van de Adviesraad Sociaal Domein aan de Baarlese politieke partijen kunt u
vinden op de gemeentelijke website www.baarle-nassau.nl. Ga daar naar het kopje ‘Sociaal’
en klik daaronder ‘adviesraad’ aan.
De Adviesraad hoopt dat de partijen er hun voordeel mee zullen doen en dat u als burgers
over een tijdje zult ontdekken dat veel van de tips in de verschillende programma’s terecht
gekomen zijn. Want een nóg socialer gericht Baarle, dat zou mooi zijn!

