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JAARVERSLAG 2018 ADVIESRAAD SOCIAAL DOMEIN BAARLE-NASSAU

1. Inleiding
1.1 Opdracht van de Adviesraad sociaal domein
De opdracht van de Adviesraad sociaal domein is: het College van B. & W. goed en
tijdig voorzien van (gevraagde en ongevraagde) adviezen met betrekking tot het
sociaal domein. Daarbij zijn 3 functies te onderscheiden:
1. Beleidskritisch: de Adviesraad Sociaal Domein wil kritisch volgen of de invulling
van het gemeentebeleid nauw aansluit bij de ondersteuningsbehoefte en de
zorgvraag van de burgers;
2. Signalerend: de Adviesraad Sociaal Domein wil hiaten en knelpunten in het beleid
en de uitvoering ervan zo snel en goed mogelijk signaleren;
3. Initiërend: de Adviesraad Sociaal Domein wil ideeën aandragen en voorstellen
doen met het oog op het gevoerde/te voeren beleid.
Om deze opdracht zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen zijn gemeente en
Adviesraad met elkaar overeen gekomen dat de raad zo vroeg mogelijk betrokken
wordt bij de beleidsvoorstellen en dat de raad vooraf advies gevraagd wordt over alle
onderwerpen die de beleidsvorming, de vaststelling, de uitvoering en de evaluatie
van het beleid met betrekking tot de Wmo, de Participatiewet en de Jeugdwet
betreffen.

1.2.: Adviesraad Sociaal Domein volwaardige gesprekspartner van de gemeente
Het jaarverslag 2017 gaven we als motto mee: De vier aandachtsvelden gaan de
Adviesraad Sociaal Domein dragen. (De 4 aandachtsvelden van de ASD zijn: 1. Wmo Volwassenen, 2. Wmo - (Kwetsbare) ouderen, 3. Jeugd (Jeugdwet), 4. Werk en
Inkomen (Participatiewet). Naast een intentie lag hierin ook een uitdaging besloten.
In 2018 heeft de Adviesraad zijn best gedaan om hieraan zo goed mogelijk handen en
voeten te geven. Vast agendapunt bij vergaderingen werd de inbreng vanuit de
aandachtsvelden. Dit leidde tot een grotere betrokkenheid van alle leden, toename
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van het aantal initiatieven en meer gezamenlijk gedragen verantwoordelijkheden.
Hieruit ontstond bij elk aandachtsveld een prioriteitenschema voor 2019, met
daaraan gekoppeld een plan van aanpak. Alle vier de werkgroepen namen contact op
met beleidsmedewerkers van hun werkveld. Daarbij werd over en weer informatie
uitgewisseld, ideeën werden besproken en activiteiten op elkaar afgestemd. Dat het
van de kant van de gemeente ook belangrijk gevonden en gewaardeerd wordt dat de
Adviesraad van meet af aan betrokken is bij beleidsontwikkeling is heel goed af te
lezen aan de manier waarop het ‘Vervolgonderzoek evaluatie en toekomstige
samenwerking met CJG Breda’ aangepakt werd. Bij elke stap in het proces werd
overlegd met de Adviesraden van Baarle-Nassau en van Alphen-Chaam. (Zie
hoofdstuk 3: Uitgebrachte adviezen). Deze gang van zaken kan model staan voor de
toekomstige advisering door de ASD aan het College van B&W over allerlei
onderwerpen op sociaal gebied.

2. Activiteiten van de Adviesraad sociaal domein in 2018
2.1. Vergaderingen en overlegmomenten
De Adviesraad ziet het als zijn voornaamste taak om op verzoek van het College van
B&W gedegen en goed onderbouwde adviezen uit te brengen aan het College.
Regelmatig neemt de Adviesraad ook zelf het initiatief om een advies uit te brengen
aan het College. Dit is met name het geval als de raad signalen opvangt over
gemeentelijke zaken die niet helemaal verlopen zoals gewenst. Ook gebeurt het dat
de Adviesraad aan B & W vraagt hoe bepaalde besluiten in de praktijk uitpakken voor
de burgers.
De Adviesraad heeft er in het verleden op aangedrongen in een vroeg stadium
betrokken te worden bij beleidsontwikkeling. Hierin is duidelijk vooruitgang geboekt.
De gemeente zelf neemt hiertoe ook steeds meer het initiatief. De kanttekening die
hierbij in het jaarverslag 2017 stond, kunnen we echter jammer genoeg nog niet
doorstrepen: ‘Van tijd tot tijd gebeurt het echter dat stukken die voor de Adviesraad
relevant zijn niet naar hem worden doorgestuurd. Ook duurt de afhandeling van onze
adviezen soms echt te lang.’

a. Vergaderingen Adviesraad Sociaal Domein
De Adviesraad Sociaal Domein heeft in 2018 acht keer vergaderd.
Drie keer werd de Adviesraad door het College om advies gevraagd.
In vijf gevallen gaf de raad een ongevraagd advies af.
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Daarnaast werden er nog vijf keer per brief vragen gesteld over een bepaald
onderwerp of werd een zienswijze uitgebracht.
Om voeling te houden met alles wat zich binnen de gemeente Baarle-Nassau op het
sociale domein afspeelt, laat de Adviesraad zich zeer regelmatig informeren over
actuele ontwikkelingen, zowel binnen onze gemeente als in algemene zin. In 2018
kwamen op die manier de volgende zaken in onze vergaderingen aan de orde:
-

Beleidsregels bijzondere bijstand en minimabeleid (beleidsmedew. I. v.d. Schoot)

-

Wmo-beleid en nieuwe Wmo-verordening (beleidsmedew. B. v. Linder)

-

Concept monitor sociaal domein (beleidsmedew. L. Hendriks)

-

Expertisecentrum Autisme Amarantgroep (manager J. v. Kuijk en D. Keijzers)

-

Fameus/Project De Cruijshof Baarle (projectleider J. Kwak)

-

Participatiewet (beleidsmedew. F. van Erve)

-

Monitor sociaal domein (beleidsmedew. L. Hendriks)

-

Plan van aanpak Vrijwilligersbeleid (beleidsmedew. L. Hendriks)

-

Beleidsvoornemens nieuwe college (wethouder N. Sommen stelt zich voor)

-

Hospice De Sporen, Tilburg (teammanager J. van Halteren)

-

Uitkomsten Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2018 (beleidsmedew. B. van Linder)

-

Conceptplan Aanpak Personen met verward gedrag (beleidsmedew. L. Hendriks)

-

Werking van OCMW (sociale dienst) in Baarle-Hertog (schepen en voorz. R. Sysmans)

-

Herijking Welzijnsbeleid/Concretisering transformatie e.d. (wethouder N. Sommen)

In 2018 is de rol van de vier aandachtsvelden verder aangescherpt. Het heeft erin
geresulteerd dat elk van de werkgroepen binnen de ASD een eigen activiteitenplan heeft
opgesteld. Voor 2019 is er nu een overzichtelijk prioriteitenschema per aandachtsveld,
met daaraan gekoppeld een concreet plan van aanpak. In elke AB-vergadering wordt aan
de orde gesteld wat de stand van zaken daarmee is.
Elke vergadering kent ook een min of meer vaste structuur, bestaande uit de volgende
elementen:
a. Algemene zaken (o.a. agenda, notulen, post, mededelingen (terugblik)
b. Informatie (om ons heen kijken)
c. Aandachtsvelden (blik op de toekomst)
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b. Vergaderingen met de Adviesraden Alphen-Chaam en Gilze en Rijen
In 2018 heeft er geen gezamenlijk overleg plaats gevonden van de Adviesraden van
de samenwerkende ABG-gemeenten: Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze en
Rijen. De voor 9 februari geplande bijeenkomst werd te elfder ure afgeblazen door de
Adviesraad van Gilze en Rijen, die – vanwege verschillende redenen – kampt met een
ernstige onderbezetting.
In de loop van het jaar is wel intensief samengewerkt door de werkgroep Jeugd van
de ASD Alphen-Chaam en die van Baarle-Nassau op het dossier ‘Evaluatie en
vervolgonderzoek toekomstige samenwerking met het CJG Breda’. Bovendien werd
tussen beide adviesraden van tijd tot tijd informatie uitgewisseld.
Mogelijk kan de samenwerking/uitwisseling tussen de drie raden in 2019 weer
worden opgepakt. Opnieuw zal dan bekeken moeten worden wat opportuun is om
met z’n drieën ter hand te nemen. Destijds was besloten om in 2018 met een meer
thematische aanpak aan de slag te gaan. ‘Eenzaamheid’ was toen als eerste
onderwerp daarvoor gekozen.

c. Overleg met het College
Het DB van de Adviesraad heeft op 13 juni en op 27 november 2018 van gedachten
gewisseld met wethouder Nico Sommen. Dat was even wennen. De vorige
wethouder Jan Vermeer was immers gepokt en gemazeld in het sociale domein. De
ASD had vanaf de oprichting in 2007 (eerst onder de naam Beleidsplatform Welzijn,
later omgedoopt tot Wmo-raad en nu Adviesraad Sociaal Domein) alleen met hem te
maken als wethouder.
Het DB een had voor 13 juni een uitgebreide agenda opgesteld met onderwerpen als:
mantelzorgbeleid, eenzaamheidsproblematiek, visie beschermd wonen, monitor
sociaal domein, professionele ondersteuning van het vrijwilligersbeleid, prioritering
van door de gemeente geagendeerde zaken, vroegtijdige betrokkenheid van de ASD,
het VN-verdrag over mensen met een fysieke beperking, uitvoeringsagenda van de
gemeente per woonkern, preventiebeleid, CEO Wmo en Jeugd, het Wmo-loket.
Begrijpelijkerwijs had deze eerste ontmoeting met de wethouder vooral het karakter
van een kennismaking met elkaar, met ieders uitgangspunten, met de visie die men
heeft op het sociale domein.
In de algemene vergadering van de ASD-raad van 10 juli geeft de wethouder aan dat
het welzijnsbeleid in Baarle vernieuwd moet worden. Een mooi moment, zegt hijzelf,
om als wethouder Sociale Zaken te beginnen.
In november is het onderhoud van het DB met de wethouder veel inhoudelijker van
aard. Verwachtingen t.a.v. elkaar worden uitgesproken. De wethouder erkent het
grote belang van goede informatie als voorwaarde voor gedegen advisering. De
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Adviesraad heeft in zijn ogen een duidelijke meerwaarde voor de gemeente. Hij zou
graag zien dat inwonersparticipatie in onze gemeente breder vorm gegeven gaat
worden. Hij wil samen met de ASD verkennen wat daarbij de rol van de Adviesraad
kan zijn. Hij benadrukt ook het nut van het helder naar elkaar uitspreken van de
verwachtingen. Bij de herijking van het welzijnsbeleid ziet hij een duidelijke rol
weggelegd voor de ASD. Als speerpunten van de gemeente voor het sociale domein
noemt hij vooral de herijking van het welzijnsbeleid. Daarnaast o.a.: aandacht voor
jonge mantelzorgers, het opstellen van een nieuwe ontwikkelagenda voor het
onderwijs, samenwerking in de basisondersteuning, aanpak van verwarde personen,
voorbereiding decentralisatie beschermd wonen, doorontwikkeling
ontmoetingsruimte Janshove.
In de vergadering van de ASD Baarle-Nassau breed van 11 december licht de
wethouder de ambities van de gemeente voor de komende tijd nader toe. Hij gaat in
op de herijking welzijnsbeleid, Janshove, het traject om te komen tot de werkagenda
2019, start van de gemeentelijke werkgroep Eenzaamheid.
Het stemt de ASD positief dat het nieuwe college van B&W de intentie toont om de
onder het vorige college ingezette lijn voort te zetten, waarbij de vragen van de
burgers centraal staan bij het ontwikkelen van nieuw beleid. Dit uit zich in het steeds
meer organiseren van dorpsgesprekken en het voeren van overleg over speciale
kwesties met de doelgroep: met een buurtschap over de groenvoorziening, met een
wijk over aanleg van een speelterreintje, met agrariërs over bebouwing in het
buitengebied. De Adviesraad waardeert het dat de gemeente er steeds duidelijker
voor kiest om hen vanaf het begin te betrekken bij beleidsontwikkeling.

D. Overleg met ambtenaren
Ook in 2018 was er veelvuldig contact met ambtenaren. Met name met Marleen
Loots, die de contactpersoon is voor de Adviesraad. Vaak is zij ook aanwezig bij (een
deel van) de DB-vergaderingen. Daarnaast ook veelvuldig in de algemene ASDvergaderingen, al dan niet samen met andere ambtenaren, die ons bijpraten over
allerlei ontwikkelingen binnen de Wmo, de Jeugdwet en de Participatiewet. Van tijd
tot tijd wordt die informatie aangereikt in vergaderingen van de voltallige
Adviesraad, maar in 2018 zagen we dat vertegenwoordigers van aandachtsvelden
steeds gemakkelijker rechtstreeks in contact treden met ambtenaren die thuis zijn
op het terrein waarvoor zij bijzondere aandacht hebben.

2.2 Overige activiteiten
In de loop van 2018 hebben de leden van de Adviesraad acte de présence gegeven bij
verschillende regionale, maar vooral bij plaatselijke activiteiten, om op die manier
initiatieven te ondersteunen, ideeën mee te nemen naar of door te geven aan de
Adviesraad, signalen uit de samenleving op te vangen en soms ook om te proberen
iets mee op gang te brengen. Zonder uitputtend te zijn noemen we: de deelname in
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het afstemmingsoverleg en in de werkgroepen van Baarle dementievriendelijke
gemeente, het meepraten over de toekomstvisie voor Baarle alsook over de
omgevingsvisie, het participeren in het mantelzorgcafé, het deelnemen aan het
politiek café, het bijwonen van vergaderingen van de commissie Mens en
Maatschappij, actief bij Zonnebloem, KBO en andere verenigingen, meedenken in
dorpsgesprekken over de strategische visie en de woonvisie voor Baarle,
betrokkenheid bij de dagbesteding van Careyn in Chaam, als cliëntondersteuner een
rol spelen bij de keukentafelgesprekken, het bijwonen van Open Dagen o.a. van Idris
en van de opening van De Cruijshof/Frits, deelnemen aan de netwerkbijeenkomst
jonge mantelzorgers, lid van commissie beleid van KBO-Brabant, lid van
Corporatieraad Leijstromen, bijwonen bijeenkomst over Werk en Inkomen, deelname
aan schrijfdag folders van ABG-gemeente, lidmaatschap cliëntenraad Thebe,
deelname aan training voor besturen van vrijwilligersorganisaties, lidmaatschap van
het ondersteuningsteam armoede van KBO-Brabant, actief bij Fameus/De Cruijshof.
In zijn laatste vergadering van 2018 heeft de ASD besloten om zich meer zichtbaar op
te stellen binnen de gemeenschap en haar bestaan, haar taken en haar activiteiten
wat nadrukkelijker onder de aandacht van de bevolking te brengen. Dit heeft op 27
december geresulteerd in een interview met het dagelijks bestuur in Ons Weekblad.
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3. Uitgebrachte adviezen en reacties daarop
In 2018 zijn door de Adviesraad sociaal domein onderstaande adviezen uitgebracht,
respectievelijk per brief aanbevelingen gedaan of vragen gesteld aan het College:
ADVIES
Datum Onderwerp

Gevraagd Ongevraagd Brief gestuurd

a. 02-01 Aanpassing Wmo-verordening

x

b. 04-01 Concept-woonvisie

x

c. 25-01 Betere informatievoorziening

x

d. 23-04 Budget bijstandsuitkeringen

x

Vervolgonderzoek evaluatie en toekomst CJG:
e. 28-03 Reactie op concept-vervolgonderzoek

x

f. 09-06 Zorgen over trage voortgang

x

g. 22-11 Aanbevelingen m.b.t. toekomst CJG II

x

h. 13-06 Cliëntervaringsonderzoek Jeugd 2018

x

i. 05-09 Verzamelverordening Participatiewet

x

j. 16-10 Aanpak personen met verward gedrag

x

k. 16-10 Eenzaamheid onder ouderen

x

l. 30-09 Ontwerp omgevingsvisie

x

m. 5-1/9-8/2-10 Voordracht Kandidaten voor ASD

x

Inhoud van de adviezen, aanbevelingen en vragen en de reacties daarop
De Adviesraad Sociaal richt zich regelmatig schriftelijk tot het College. De reden daarvoor kan
verschillen. In een aantal gevallen verzoekt het College aan de ASD om advies uit te brengen over een
bepaalde kwestie in het sociale domein. In zo’n geval geeft de ASD altijd een gevraagd advies (G). Het
komt ook regelmatig voor dat de ASD uit eigen beweging het College wijst op zaken op sociaal gebied
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waarin verbetering gewenst of nodig is. We spreken dan van een ongevraagd advies (O). Tenslotte
schrijven we soms een brief naar het College, waarin we vragen om uitleg over of opheldering van
feiten die ons niet helemaal duidelijk zijn of waarover we ons zorgen maken. Soms behelst de brief
ook een zienswijze, d.w.z. een reactie op een voorontwerp voor een woonvisie of een omgevingsvisie
(B). De hierboven vermelde brief e en de ongevraagde adviezen f en h maken deel uit van een
maandenlang proces en vindt u hieronder terug onder de kop ‘Vervolgonderzoek evaluatie en
bepaling toekomstige samenwerking met CJG Breda’.

I GEVRAAGDE ADVIEZEN
a. Aanpassing Wmo-verordening
Verzoek: Het College vraagt om in te stemmen met een aantal voorgenomen wijzigingen in de
verordening.
Advies: Omdat de wijzigingen een nationaal karakter hebben en grotendeels formeel van aard zijn,
heeft de Adviesraad geen moeite daarmee in te stemmen. Wel adviseert de ASD om de wijzigingen
bekend te maken.
Reactie: Het College zegt toe het besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning aan te
passen en te publiceren. Cliënten bij wie iets wijzigt worden individueel op de hoogte gesteld.
i. Verzamelbeleidsregels Participatiewet
Verzoek: In te stemmen met de aangepaste Verzamelverordening Participatiewet. De verschillende
beleidsregels moeten opnieuw worden vastgesteld omdat er wettelijk enkele zaken zijn gewijzigd. De
wijzigingen ten opzichte van 2017 zijn wettelijk voorschrift en hebben voor betrokkenen weinig
impact.
Advies: De ASD waardeert het dat de drie aangesloten (ABG-)gemeenten dezelfde tekst en
uitvoeringsregels gaan hanteren, maar vindt tegelijkertijd dat per gemeente maatwerk mogelijk
moet zijn. Behalve dat zij een positief advies uitbrengt, heeft de ASD ook nog enkele adviezen, o.a. :
zorg als gemeente voor voorlichting in gemakkelijk te begrijpen taal, zorg dat de
uitkeringsgerechtigden zoveel mogelijk een vaste contactpersoon krijgen, zorg voor een zorgvuldige,
maar snelle afhandeling, vrijwilligerswerk is waardevol maar mag betaald werk niet verdringen.
Reactie: Alle tips worden onderschreven en ter harte genomen. Uitgangspunt is steeds de behoefte
van de cliënt. Verder heeft de gemeente Baarle-Nassau besloten dat, zo gauw er zich mensen met
een indicatie melden, zij op een beschutte werkplek geplaatst worden. Men werkt niet met een
wachtlijst. Beleidsmedewerker Frans van Erve geeft ook aan over een aantal punten met de ASD in
gesprek te willen gaan, om zodoende preciezer aan te voelen wat met bepaalde vragen bedoeld
wordt en er vervolgens preciezer en uitgebreider op in te kunnen gaan.

j. Concept-Uitvoeringsagenda voor Aanpak personen met verward gedrag
Verzoek: Het aantal verwarde personen en hun problematiek neemt de laatste jaren toe. Bij steeds
meer mensen is (mede) sprake van psychische problematiek. Op landelijk niveau zijn nu voorstellen
gedaan om te zorgen dat het aantal verwarde personen afneemt en dat zij sneller zorg op maat
krijgen. Op 1 oktober moeten alle gemeenten en regio’s een sluitende aanpak voor ondersteuning
klaar hebben. De ABG-gemeenten hebben samen een inventarisatie gemaakt van de problematiek.
De gemeente onderscheidt bij haar aanpak negen ‘bouwstenen’. Deze beschrijven de huidige stand
van zaken op verschillende gebieden t.a.v. personen met verward gedrag, o.a. preventie, vroegtijdige
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signalering, acute melding, beoordeling en taxatie, etc. Hieraan heeft men een aantal actiepunten
verbonden.
Advies: De Adviesraad kan instemmen met de voorgestelde uitvoeringsagenda.
Op de vraag of de ASD nog punten heeft die zij wil meegeven aan de gemeente om de voorgestelde
aanpak beter te kunnen realiseren is het antwoord van de Adviesraad: ja. De ASD waardeert in het
plan van aanpak en in de uitvoeringsagenda de bijzondere nadruk op preventie. Enige zorg heeft men
over het feit dat de uitvoeringsagenda gericht is op de gehele ABG-organisatie, terwijl daarbinnen
samengewerkt wordt met twee verschillende regio’s. De vraag is of dit niet kan leiden tot fricties en
of hierover afspraken gemaakt zijn. Ook vraagt de ASD zich af hoe de belangen van familie, partner,
buren een plaats krijgen in het plan van aanpak, wiens verantwoordelijkheid dat is en wie dat
stimuleert. Daarnaast vraagt de Adviesraad nog bijzondere aandacht voor de privacy van personen
met verward gedrag en voor voldoende woonvoorzieningen voor complexe situaties.
Reactie: Het College onderschrijft de stelling van de ASD dat de kans op verward gedrag afneemt als
mensen zich in hun omgeving veilig en gewaardeerd voelen. Daarom zal men in 2019 aandacht
besteden aan inclusie voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Verder zijn met Leystromen
afspraken gemaakt om huisuitzettingen bij huurachterstand te voorkomen. Tenslotte deelt de
gemeente het belang van een goed sociaal netwerk voor personen met (potentieel) verward gedrag
en krijgt dit nadrukkelijk aandacht in de uitvoeringsagenda.

II ONGEVRAAGDE ADVIEZEN
d. Budget bestemd voor bijstandsuitkeringen
Advies: De VNG wijst op grote tekorten in 2017 bij 300 van de 380 gemeenten op het budget
bestemd voor bijstandsuitkeringen. De ASD wil van het College weten hoe het op dat terrein gesteld
is in onze gemeente en of Baarle-Nassau aanspraak maakt op het door de rijksoverheid ingestelde
vangnet. Verder wil de ASD weten welk beleid de gemeente voert m.b.t. de bijstandsregeling.
Daarnaast worden er enkele vragen gesteld op het terrein van de Participatiewet, o.a. of er
begeleiding is van kansarme bijstandsgerechtigden, om wat zelfstandiger en gelukkiger te kunnen
functioneren.
Reactie: Het tekort van Baarle-Nassau op dit budget over 2017 bedraagt € 322.050. Na ontvangst van
de vangnetuitkering resteert er een bedrag van € 73.747 voor eigen rekening. Over 2016 was er geen
tekort. In de begeleiding van kansarme bijstandsgerechtigden, richt de gemeente zich altijd het eerst
op een betaalde baan. Blijkt dat niet haalbaar, dan focust men op het bieden van perspectief. Daarbij
wordt de actieve inzet van de cliënt zelf gevraagd.
g. Cliëntervaringsonderzoek (CEO) Jeugd 2018
Advies: Geef het onderzoek een meer kwalitatief karakter. De GGD, die het CEO uitvoert, gebruikt
altijd gesloten vragen, die weinig inzicht opleveren in de mate waarin en de wijze waarop men de
jeugdhulp ervaart. Daarom pleiten we ervoor om het CEO Jeugd geleidelijk meer kwalitatief van aard
te maken, in de vorm van één-op-één-gesprekken of van focusgroepen, waarbij de overtuiging en de
ideeën van de cliënt zelf meer tot hun recht zullen komen. De ASD stelt een uitbreiding van de
vragen voor over de volgende thema’s: de relatie zorgverlener – jongere/ouder, de aard van de
behandeling, de effectiviteit van de hulpverlening en de toegankelijkheid van voorzieningen.
Reactie: Niet ontvangen
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k. Eenzaamheid onder ouderen
Advies: De Adviesraad Sociaal Domein vraagt het College om in 2018 beleid te ontwikkelen op het
terrein van eenzaamheid in onze gemeente. Om inzicht te krijgen in de oorzaken, de aard en de
omvang ervan zou men onderzoek moeten doen. Wellicht kan dit uitmonden in preventief beleid en
in een lokaal actieplan. Een integrale aanpak, een lange adem en een groeiende brede
bewustwording zijn voorwaarden voor een effectief anti-eenzaamheidsbeleid. De ASD geeft aan
graag betrokken te worden bij de ontwikkeling van beleid dienaangaande.
Reactie (14 – 01 – 2019): Het College zegt eenzaamheid een belangrijk thema te vinden. Daarom is in
november 2018 een werkgroep opgestart, die gaat inventariseren wat er nodig is om eenzaamheid in
Baarle-Nassau beter te signaleren en aan te pakken. Zij zal bij verschillende personen en instanties
input verzamelen, o.a. bij de ASD. Hiermee hoopt men de basisondersteuning in de kernen van de
gemeente te bevorderen. In het voorjaar hoopt de werkgroep met een plan van aanpak te komen.
De Adviesraad zal betrokken worden bij de ontwikkeling van dat plan.

Voorbeeld van :
a. de ASD als volwaardige gesprekspartner van de gemeente bij de ontwikkeling van
beleid
b. elkaar versterkende samenwerking van de Adviesraden van Alphen-Chaam en
Baarle-Nassau
over het onderwerp:
Evaluatie en bepaling toekomstige samenwerking met het CJG Breda 2017
In 2018 is de ASD nauw betrokken geweest bij de ‘Evaluatie en bepaling toekomstige samenwerking
met het CJG Breda 2017’. Aangezien zowel de gemeente Alphen-Chaam als de gemeente BaarleNassau zich voor dezelfde vragen gesteld zien, pakken zij dit gezamenlijk aan. Daarom worden de
Adviesraden van beide gemeenten ook telkens gezamenlijk voor het overleg uitgenodigd.
Complimenten hiervoor aan het adres van beide gemeenten zijn op zijn plaats. We geven een
overzicht van de bemoeienis van het aandachtsveld ‘Jeugd’ van de ASD Baarle-Nassau met dit
dossier:
26 – 03: Gesprek over deze materie met beleidsambtenaar Kees Jacobs. Daarbij leggen wij de
volgende vragen aan hem voor: Welke criteria worden gebruikt voor een besluit over de toekomstige
toegang tot jeugdhulp? En welke criteria om de integraliteit van de toegang te bepalen? Wanneer
worden de adviesraden hierbij betrokken? Welke thema’s zijn hiervoor bepalend volgens de
gemeenten en welke onderzoeksvragen worden hierover door hen gesteld?
28 – 03: De gemeenten leggen, voortbordurend op het gesprek, de ASD’s de volgende vragen voor:
1. Wat dient volgens jullie het primaire resultaat te zijn?
2. Welke vragen moeten gesteld worden bij het zoeken naar een meer integrale toegang
binnen het sociale domein?
e. In een brief reageert de ASD uitvoerig richting de heer Jacobs naar aanleiding van de ‘ConceptEvaluatie en bepaling toekomstige samenwerking met het CJG Breda 2017’, met de bedoeling dat hij
onze opmerkingen meeneemt in zijn advies aan het College.
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01 – 05: De ASD Baarle-Nassau geeft, evenals de ASD Alphen-Chaam, feedback aan de heer Jacobs.
Wij vragen de gemeenten om een concreet plan van aanpak, met een tijdspad. Daarbij geven wij nog
een aantal richtingbepalende uitgangspunten door.
09 – 06:
f. Zorgen over trage voortgang van het proces.
Advies: Op 17 mei meldt beleidsmedewerker de heer Jacobs ons; “Helaas is ons onderzoek sinds ons
laatste gesprek (26 maart) weinig gevorderd doordat andere prioriteiten moesten worden gesteld en
ook doordat de gemeente Breda zelf ook onderzoek doet naar een mogelijk andere opzet en ander
takenpakket voor het CJG.” De ASD brengt daarop een ongevraagd advies uit, waarin zij haar zorgen
uitspreekt over de trage voortgang van het onderzoek. Zij geeft aan dat een strak tijdsplan nodig is
en dat de Adviesraad er bezorgd over is dat haar inbreng onder tijdsdruk te weinig kans zal krijgen.
Daarnaast wijst zij erop dat de gemeente ervoor moet waken om de regie in eigen hand te houden
en niet lijdzaam de beslissing van de gemeente Breda moet afwachten
15 – 08: Reactie op bovenstaand advies: De gemeente heeft zich nogmaals gebogen over de
onderzoeksopdracht en over de aanpak van het onderzoek, daarover op 31 juli een aantal besluiten
genomen en deze in een Memo toegezonden aan de Commissie Mens & Maatschappij. Daarin
worden de vragen van de ASD beantwoord en meegedeeld dat er pas in 2019 een nieuw
beleidskader vastgesteld zal worden voor uitvoering van de jeugdhulp, waarin de uitkomsten van het
onderzoek naar de toegang tot de jeugdhulp meegenomen zullen worden.
27 - 08: Overleg ASD Baarle en Alphen-Chaam met beleidsmedewerkers over stand van zaken m.b.t.
toekomstige samenwerking met CJG Breda. We krijgen een overzicht van de mogelijkheden voor de
toekomst, met vermelding van pluspunten en minpunten.
01 – 11: Vervolgoverleg met actuele stand van zaken. In een gedetailleerd schema worden de twee
opties naast elkaar gepresenteerd: het scenario van aansluiting bij (CJG) Breda en het scenario
waarin op ABG-schaal samengewerkt wordt. Deze twee opties worden langs dezelfde meetlat gelegd,
met als toetsingscriteria: kwaliteit en organisatie, nabijheid, integraliteit, transformatiekansen,
kosten en randvoorwaarden. Nog niet alles is duidelijk, zoals de toekomstige kosten van
samenwerking met Breda en de vraag of de gemeente Breda de toegangstaken jeugd bij CJG Breda
houdt. De volgende dag zullen deze punten met de gemeente Breda besproken worden.
06 – 11: Overleg ASD Jeugd Baarle-Nassau met ASD Jeugd Alphen-Chaam om hun ervaringen en
opvattingen m.b.t. deze zaak nog eens naast elkaar te leggen en waar nodig de eigen inzichten aan te
vullen. Op basis daarvan kunnen we dan ons eindoordeel vormen en komen tot een afrondend
advies.
22 – 11:
h. Advies: Op basis van het hele proces van onderzoek en van de actuele stand van zaken brengt de
ASD een Tweede ongevraagd advies uit over het Vervolgonderzoek evaluatie en toekomstige
samenwerking met het CJG Breda. Hoewel we sterk de indruk gekregen hebben dat beide opties een
acceptabele uitkomst kunnen opleveren, benadrukken we in ons advies toch graag nog enkele zaken
die bijzondere aandacht vereisen: alle aanbieders uit Midden- en West- Brabant moeten
gelijkwaardige kansen krijgen, maatwerk moet steeds de standaard zijn, als de situatie verandert
moet voor bestaande cliënten de zorg gecontinueerd worden, de basisondersteuning moet goed
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geregeld zijn (laagdrempelig, zichtbaar e.d.), er moet voldoende onderzocht zijn of verbetering naar
integrale aanpak bij CJG mogelijk zou zijn,
enzovoorts. Ons eindoordeel is dat de gemeenten goed gekeken hebben naar de mogelijke opties
voor jeugdhulpverlening en naar de implicaties van de keuze voor een van beide.
07 – 12: Beleidsambtenaar Marleen Loots geeft een reactie op de adviezen en vragen ten aanzien
van het vervolgonderzoek samenwerking met CJG Breda/toegang jeugdhulp.
Onze adviezen gaan, samen me die van ASD Alphen-Chaam mee naar de colleges om te betrekken bij
hun besluitvorming. De komende periode zullen nog zaken uitgezocht worden die van belang zijn om
een gedegen besluit te kunnen nemen, zoals de kosten van beide scenario’s. In februari 2019 wil het
College tot besluitvorming komen.

III BRIEF met aanbevelingen en/of vragen
b. Concept-woonvisie
Zienswijze: De Adviesraad geeft aan zich in grote lijnen te kunnen vinden in de conceptwoonvisie. De ASD vindt het wel kwalijk dat hij geen uitnodiging ontvangen heeft voor de
het vooroverleg tijdens de stakeholdersbijeenkomst van 3 oktober en dat daardoor zijn kans
op een gedegen inspraak beperkt is. Niettemin wil hij graag uitgebreid reageren op de
inhoud van de concept-woonvisie. Belangrijkste opmerkingen uit de door de ASD ingediende
zienswijze: Neem grondig kennis van de adviezen die de ASD ten behoeve van de
partijprogramma’s onlangs aan de politieke partijen heeft toegestuurd: de ‘woontips’ daarin
zijn gebaseerd op signalen die men gekregen heeft uit de samenleving. Hoofddoelen van de
woonvisie zouden o.i. moeten zijn: voor ieder huishouden een betaalbare woning,
verbetering van de kwaliteit, geschiktheid en duurzaamheid van de bestaande
woningvoorraad, voldoende huisvesting voor bijzondere (zorg)groepen, bouwen met het
oog op de toekomst(ige behoefte) en het laten zien en uitdragen dat Baarle-Nassau een
aantrekkelijke woongemeente is. Na het benoemen van een aantal algemene en specifieke
aandachtspunten, besluit de ASD zijn zienswijze met het nadrukkelijke verzoek betrokken te
worden bij het realiseren van de uitgangspunten uit de woonvisie. Bij de opstelling en
invulling van de uitvoeringsagenda wil de ASD graag haar inbreng leveren.
Reactie: De beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening geeft in een reactie aan de gang van
zaken te betreuren, al was de uitnodiging van 3 oktober wel toegezonden aan het mailadres
van ASD. De ingekomen reacties zullen meegenomen worden in het definitieve concept,
waarna de gemeenteraad op 21 februari de woonvisie vaststelt.
c. Verbetering informatievoorziening
Advies: De ASD laat het College weten dat hij tijdig over voorstellen en ontwikkelingen m.b.t. het
sociale domein geïnformeerd moet worden om zijn taken naar behoren te kunnen uitvoeren.
Regelmatig komen er zaken in de Commissie Mens en Maatschappij aan de orde waar de Adviesraad
niet van op de hoogte is. Hij vraagt het College om ervoor te zorgen de ASD over alle voor hem
relevante stukken kan beschikken.
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Reactie: In een gesprek met het Dagelijks Bestuur zegt de wethouder hieraan te zullen werken. Het
DB heeft dit geluid in de loop van 2018 echter herhaaldelijk moeten herhalen, omdat de
informatievoorziening regelmatig ontbrak of onvoldoende was.
l. Ontwerp omgevingsvisie
Advies: De gemeente Baarle-Nassau is bezig met de voorbereiding van een omgevingsvisie. Deze
moet vorm geven aan de totale fysieke leefomgeving van Baarle en is dus ruim van opzet. Daarmee
wordt gestreefd naar het ontwikkelen van een leef-, woon- en werkomgeving waarin zowel burgers
als ondernemers tot hun recht komen. Het zal duidelijk zijn dat hierbij ook een beroep gedaan wordt
op een intensieve samenwerking met zustergemeente Baarle-Hertog. Alle burgers en alle betrokken
partijen zijn door de gemeente uitgenodigd mee te denken en te praten over de meest wenselijke
invulling van onze Baarlese omgeving. De ASD is een van de partijen die graag zijn zienswijze over de
ontwerp-omgevingsvisie kenbaar maakt. De ASD benadrukt dat er niet alleen oog moet zijn voor de
‘harde’ fysieke kant van de leefomgeving, maar vooral ook voor de ‘zachte’ kant, de samenleving zelf.
In de omgevingsvisie moet daarom verbinding gelegd worden met langer zelfstandig wonen,
zelfredzaamheid, participatie, gezondheid en een inclusieve samenleving. Dit wordt nader toegelicht
aan de hand van vier kernambities, te weten: samenleven, netwerksamenleving, digitale wereld en
duurzaamheid. De ASD sluit zijn zienswijze af met de wens om betrokken te blijven bij de uitvoering
van het omgevingsplan, waarbij men expliciet denkt aan de uitvoering van de woonvisie, de invulling
van het CCB, het masterplan, enz.
m. Voordracht van kandidaten voor de Adviesraad Sociaal Domein gemeente Baarle-Nassau.
De Adviesraad heeft in 2018 veel tijd en energie gestoken in het invullen van de vacatures die
ontstonden door statutair aftreden of doordat leden om persoonlijke redenen de ASD verlieten. De
drie voordrachten die de Adviesraad deed voor nieuwe benoemingen werden in alle gevallen door
het College bekrachtigd.
Inbreng van andere aard
Los van bovenstaande adviezen en vragen heeft de Adviesraad Sociaal Domein zich in de loop van
2018 nog twee keer tot ‘de politiek’ in Baarle-Nassau gericht:
1. Met het oog op de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen organiseert de Lokale Omroep
Baarle op 7 maart in het CCB een politiek café, waarbij vertegenwoordigers van alle politieke
partijen binnen de gemeente uitgedaagd worden om te reageren op politieke statements,
die worden geponeerd door drie verschillende instanties. Een van deze drie is de Adviesraad
Sociaal Domein van Baarle-Nassau.
2. Begin april stuurt de ASD aan de twee politieke partijen binnen de gemeente die – na de
gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart - samen een coalitie gaan vormen een aantal
overwegingen en adviezen die zij graag terug wil zien in het coalitieakkoord dat geschreven
gaat worden. Dezelfde suggesties zijn ook gedaan aan alle politieke partijen in aanloop naar
de verkiezingen, om deze te kunnen benutten bij het opstellen van de partijprogramma’s. Ze
zijn allemaal gebaseerd op signalen die de Adviesraad uit verschillende sectoren van het
sociale domein ontvangen heeft. De voorstellen gaan over de volgende onderwerpen:
duidelijke informatie voor burgers, onafhankelijke cliëntondersteuning, wonen,
inkoopbeleid, ondersteuning van mantelzorgers, VN-verdrag inzake rechten van mensen met
een beperking, gezondheid, jeugd, burgerinitiatieven, vrijwilligers, sociale verbondenheid en
participatie.
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4.Besluit
A. Conclusies:
Over het functioneren van de Adviesraad Sociaal Domein:


De Aandachtsvelden functioneren steeds meer als autonome onderdelen van de Adviesraad,
waarbij zij hun eigen prioriteiten stellen en keuzes maken in acties die zij ondernemen. Wel
vindt er steeds terugkoppeling plaats naar de voltallige ASD. Deze werkwijze lijkt
motiverender en stimulerender voor de leden en effectiever voor de ASD als geheel.



Leden van de ASD zijn op veel terreinen binnen de gemeenschap actief. Telkens blijkt hoe
belangrijk dit is om signalen van de burgers over het sociale domein op te vangen.



Weinig mensen kennen de ASD. Meer bekendheid onder de bevolking wat de Adviesraad is
en doet is mogelijk een manier om meer input te krijgen vanuit de gemeenschap.

Over de afstemming met het College en de ambtenaren


We zien een grote overlegbereidheid en een duidelijke openheid in de contacten met college
en ambtenaren. Ook de frequentie van de overlegmomenten neemt toe.



Anderzijds zien we door de schaalvergroting dat de afstand tot de ambtenaren soms vergroot
wordt, dat het nu en dan moeilijker is om met de juiste beleidsmedewerker contact te
maken en dat de aanspreekpunten binnen de gemeente nogal eens wisselen.



We constateren dat we als ASD bijna uitsluitend met één collegelid contact hebben, terwijl
bijvoorbeeld zijn collega die over ‘wonen’ gaat, ook binnen het sociaal domein actief is.

Over de samenwerking tussen de adviesraden in ABG-verband


Er is in 2018 geen overleg geweest tussen de drie ABG-adviesraden, vanwege dramatische
onderbezetting van de ASD Gilze en Rijen. Omdat het rendement van dit overleg in het
verleden zeer gering was, hebben we de afwezigheid ervan niet als probleem ervaren.



Met de Adviesraad van Alphen-Chaam is, met name door de werkgroepen Jeugd, intensief en
vruchtbaar samengewerkt. Dit vraagt om voortzetting.

Over de situatie van het sociaal domein in Baarle-Nassau


Het in 2018 nieuw-aangetreden college lijkt de ingeslagen weg, waarbij veel aandacht was
voor het sociale domein, voor de inbreng en de vragen van de Baarlenaren en met name
voor de situatie van de meest kwetsbare burgers, verder te willen afleggen.



Dat het college bij zijn beleid de burgers als startpunt wil nemen, blijkt uit de gevoerde
dorpsgesprekken en de gevoerde overlegrondes met ondernemers, agrariërs, wijkbewoners,
etc. over zaken die hen ter harte gaan.



Het Wmo- loket in Baarle-Nassau is het enige in de ABG-gemeenten waar burgers
drempelloos kunnen aankloppen. Dienstverlening waarop we zuinig moeten zijn!
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In 2018 heeft Baarle-Nassau met Eveline Beemster een dorpsverbinder gekregen, die een
belangrijke rol kan gaan spelen binnen het grote geheel van vrijwilligers in onze gemeente,
door o.a. cohesie te bevorderen en onderlinge dienstverlening te stimuleren en uit te
breiden.



De ABG-gemeenten hebben in 2018 voor het sociale domein een vijftal werkgroepen
ingesteld om bepaalde thema’s (armoede, eenzaamheid, psychische problematiek,
langdurige ondersteuningsvragen en overgang 18-/18+) breed te onderzoeken en aan te
pakken. De uitvoering zal echter op lokale maat moeten zijn.

B. Speerpunten voor 2019
In 2019 zal de Adviesraad zich vooral richten op:


Voortdurende zelfreflectie: doen wij ertoe? Wat is onze bijdrage aan de gemeenschap? Heeft
de burger er iets aan dat wij er zijn? Hoe kunnen wij ons werk verbeteren?



Het werk maken van de signaleringsfunctie: wat speelt er bij de burgers?



De afstemming van de eigen activiteiten met de agenda van de gemeente.



Het met enige regelmaat uitdragen van het bestaan en van de werkzaamheden van de ASD.



Verankering van de drie pijlers in de vergaderingen: Gebruikelijke zaken (agenda, notulen,
post, mededelingen), informatieverschaffing, werkzaamheden van de aandachtsvelden.



Integrale aanpak van een aantal zaken, te beginnen met armoede. Later mogelijk ook:
eenzaamheid, wonen, de inclusieve samenleving.



De rol van de aandachtsvelden. Jaarverslag 2019 zal vooral bestaan uit bijdragen van hen.

5.Samenvatting Jaarverslag Adviesraad Sociaal Domein (ASD) 2018
1. Inleiding
De taak van de Adviesraad Sociaal Domein is om het College van B&W van Baarle-Nassau
goed en tijdig, gevraagd of ongevraagd, te voorzien van adviezen met betrekking tot het
sociale domein. Dit omvat drie wetten: 1. Wet Maatschappelijke Ondersteuning, 2.
Jeugdwet, 3. Participatiewet. De Adviesraad onderscheidt in zijn werk 3 functies:
beleidskritisch, signalerend en initiërend.
ASD volwaardige gesprekspartner van de gemeente
De ASD bestaat uit 10 leden, die opgesplitst zijn in vier kleine werkgroepen, de zogenaamde
aandachtsvelden: 1. WMO-volwassenen, 2. WMO-(kwetsbare) ouderen, 3. Jeugd, 4. Werk en
inkomen. Elk aandachtsveld volgt intensief zijn eigen terrein en maakt daarvoor een
prioriteitenlijst voor het hele werkjaar, met daaraan gekoppeld de te ondernemen acties en
een tijdsplanning. Vaak zullen de onderwerpen waar de ASD mee aan de slag gaat zich over
meerdere aandachtsvelden uitstrekken. Dan is een gezamenlijke aanpak vereist. In elke
vergadering wordt – door een extern deskundige of door een beleidsmedewerker van de
gemeente - informatie gegeven over een bepaald sociaal onderwerp. Vast agendapunt is ook:
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de stand van zaken waar de aandachtsvelden mee bezig zijn. Met de gemeente is
overeengekomen dat de ASD in een zo vroeg mogelijk stadium betrokken wordt bij
beleidsontwikkeling. In hoofdstuk 3 is te lezen hoe dit op een geslaagde manier gebeurd is
over het onderwerp: Evaluatie en bepaling toekomstige ontwikkeling van CJG Breda. Hierbij
werd ook nauw samengewerkt met de Adviesraad van Alphen-Chaam.
2. Activiteiten van de Adviesraad Sociaal Domein in 2018
2.1 Vergaderingen en overlegmomenten
a. Vergaderingen Adviesraad Sociaal Domein
Elke vergadering laat de ASD zich informeren door ‘een buitenstaander’. In 2018 was dat
twee keer door wethouder Sommen en acht keer door beleidsmedewerkers van de
gemeente over actuele zaken binnen het sociale domein. In vier gevallen werd er informatie
verschaft door vertegenwoordigers van respectievelijk het Expertisecentrum Autisme van
Amarant, het Project Fameus/De Cruijshof, Hospice De Sporen en het OCMW van BaarleHertog, ieder over de zorg en de voorzieningen die zij bieden.
b. Vergaderingen van ASD’s in ABG-verband
Vanwege grote onderbezetting van de Adviesraad in Gilze en Rijen heeft er dit jaar geen
overleg plaatsgevonden tussen de ASD’s van de ABG-gemeenten. Wel is er incidenteel
contact geweest met de Adviesraad van Alphen-Chaam en de werkgroepen Jeugd van de ABgemeenten hebben intensief samengewerkt op het dossier van de ‘evaluatie en bepaling van
de toekomstige samenwerking met CJG Breda’.
c. Overleg met het College
Na de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 kwam er een nieuwe portefeuillehouder
voor het sociale domein. Het DB van de ASD wisselde op 13/6 en op 27/11 uitvoerig met
hem, wethouder Nico Sommen, van gedachten. Daarnaast ging de wethouder in de ASDvergaderingen van 10 juli en 11 december in gesprek met de voltallige Adviesraad en lichtte
daarbij zijn beleidsvisie op hoofdpunten toe.
d. Overleg met ambtenaren
Er is dor ambtenaren veelvuldig informatie verschaft aan de ASD over actuele ontwikkelingen
binnen het gemeentelijke sociale domein. Dit gebeurde zowel in de bijeenkomsten met de
ASD-breed alsook tussentijds in ontmoetingen van vertegenwoordigers van de
aandachtsvelden met individuele beleidsmedewerkers. Deze sessies kenmerkten zich over
het algemeen door een grote openheid en hulpvaardigheid.
2.2 Overige activiteiten
Leden van de ASD waren in 2018 present bij tal van plaatselijke en regionale activiteiten op
sociaal gebied. Vaak namen zij daarbij ook actief deel en steunden initiatieven, deelden hun
ideeën, vingen signalen op of brachten een beweging mee op gang.
3. Uitgebrachte adviezen
De Adviesraad heeft in 2018 dertien keer een schriftelijk signaal afgegeven aan het College.
Drie keer bracht zij een gevraagd advies uit, respectievelijk over Wijziging van de Wmo-
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verordening, de Verzamelverordening Participatiewet en de concept-uitvoeringsagenda
‘Aanpak van Personen met verward gedrag’. In vijf gevallen betrof het een ongevraagd
advies. De onderwerpen daarvan waren: het budget voor bijstandsuitkeringen, twee keer
over het Onderzoek naar de toekomst van het CJG, het Cliëntervaringsonderzoek Jeugd 2018
en Eenzaamheid onder ouderen. Tenslotte richtte de ASD zich in een brief tot het College
om: a. zijn zorgen te uiten over de informatievoorziening van de gemeente aan de
Adviesraad, b. te reageren op de stand van het onderzoek naar de toekomst van het CJG, c.
zijn zienswijze te geven over de concept-Woonvisie, d. idem over het voorstel
0mgevingsvisie, e. de melding dat vier ASD-leden op basis van de statuten of om persoonlijke
redenen met hun werk gingen stoppen en tevens de voordracht van 3 nieuwe leden.
In 2018 heeft de ASD veel aandacht gegeven aan het onderzoek van de gemeente
betreffende de toekomstige samenwerking met het CJG Breda. Beleidsmedewerkers van de
gemeenten Baarle-Nassau en van Alphen-Chaam hebben ons van begin af aan meegenomen
in dat proces: ons geïnformeerd over de stand van zaken en ons uitgedaagd om onze visie en
opvattingen daarbij in te brengen. Daarmee heeft de Adviesraad stap voor stap kunnen
bijdragen aan beleidsontwikkeling op dit thema. Het was een geslaagd voorbeeld van
gelijkwaardig partnerschap van gemeente en ASD en kan als zodanig dienen als model voor
toekomstige samenwerking van de Adviesraad met de gemeente, maar ook met Adviesraad
van Alphen-Chaam.
Belangrijkste Conclusies m.b.t. 2018:
Functioneren van de ASD: de aandachtsvelden krijgen een steeds grotere rol en betekenis.
Dit werkt motiverend, maar vergroot ook de effectiviteit van de ASD.
Afstemming met College en ambtenaren: Overleg met College is open en transparant. De
contacten met ambtenaren nemen toe. De grotere organisatie (ABG) en het meer gespreide
werkgebied zorgen soms voor een grotere afstand tot de ambtenaren. Het contact van de
ASD met het College is (ten onrechte) beperkt tot één wethouder.
Samenwerking tussen de ABG-adviesraden: Heeft ontbroken, vanwege afhaken Gilze en
Rijen. De samenwerking met ASD Alphen-Chaam heeft meerwaarde; is goed en productief.
Situatie van het Sociaal Domein in Baarle-Nassau: De bestaande lijn lijkt door het nieuwe
college doorgetrokken te worden: de burger als uitgangspunt van het beleid; ook van het
aandragen van bouwstenen voor dat beleid. Er is een dorpsverbinder aangesteld, die grote
betekenis kan krijgen voor het vrijwilligerswerk. In ABG-verband zijn vijf werkgroepen in het
leven geroepen, voor een brede thematische benadering van knelpunten in het sociale
domein.
Belangrijkste speerpunten voor 2019
In 2019 richt de ASD zich vooral op regelmatige zelfreflectie, op het uitdiepen van zijn
signaleringsfunctie, op het afstemmen van de eigen agenda op die van de gemeente, op het
vergroten van de zichtbaarheid en de bekendheid van de Adviesraad, op goed opgezette
integrale benaderingen van Armoede e.d. Daarnaast is er het streven om iedere vergadering
een ‘spreker van buiten’ aan het woord te laten en ook altijd tijd in te ruimen voor het werk
van de aandachtsvelden. Het Jaarverslag 2019 tenslotte zal grotendeels een neerslag moeten
zijn van de activiteiten van de aandachtsvelden door het jaar heen.
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BIJLAGEN
1. De samenstelling van de Adviesraad
Deze was in 2018 als volgt:
Jos Jansen

(voorzitter)

Aandachtsveld

Cees Raats

(secr./vice-voorz.)

Jeugd

’’

Veld 1 t/m 4

Albert Jansen

“

Ouderen

Ria van den Heijning

“

Volwassenen

Ineke Laurijssen

“

Ouderen

Bianca v. d. Rijt

“

Jeugd

“

Werk en Inkomen

”

Ouderen

Leo van de Ven

(budgetbewaker)

Leo Voeten

Jeanny Wouters

(notulist)

Met ingang van 1 januari 2019 is Albert Jansen statutair afgetreden. De ASD is dan
inmiddels aangevuld met:
Rietje Schellekens

”

Werk en Inkomen

Cees Maas

”

Volwassenen

2. Overzicht van de uitgaven over het jaar 2018
Jaarrekening 2018:
Onkostenvergoeding

€ 4.230,00

Reiskosten

€

81,30

Overige kosten/representatie

€

447,79

___________

Totale uitgaven

€ 4.759,09

==========
~ 20 ~

3. Begroting 2019
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