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JAARVERSLAG 2019 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. Beleid kritisch: 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 overeengekomen 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 gemotiveerde gesprekspartner van de gemeente
De samenstelling van de Adviesraad Sociaal Domein is van dien aard dat voldoende
kennis en motivatie aanwezig is om alle beleidsvoorstellen met betrekking tot de
Wmo, de Participatiewet en de Jeugdwet van een gedegen advies te voorzien.
Het werken met vier aandachtsvelden is gedeeltelijk verlaten. In de loop van 2019
werd afgesproken dat er steeds meer van een integrale advisering wordt uitgegaan.

2. Activiteiten van de Adviesraad sociaal domein in 2019
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.
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De Adviesraad heeft er in het verleden op aangedrongen in een vroeg stadium
betrokken te worden bij beleidsontwikkeling. Hierin wordt steeds meer 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 volledig 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 2019 negen keer vergaderd.
Twee keer werd de Adviesraad door het College om advies gevraagd.
In drie gevallen gaf de raad een ongevraagd advies af.
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 2019
kwamen op die manier de volgende zaken in onze vergaderingen aan de orde:
-

Informatieverstrekking over de projectgroepen in het kader van de
basisondersteuning (Jeanine Cloosterman)

-

Presentatie over integrale aanpak armoede (beleidsmedewerkers Lenneke Hendriks
en Imke van de Schoot)

-

PowerPointpresentatie over existentiële eenzaamheid (Kitty van de Ven - coördinator
palliatieve zorg)

-

Kennismaken met en informatie over het jongerenwerk (Jeanine Bouman – nieuwe
jongerenwerker)

-

Informatie over VOG-regeling vrijwilligers en aanwezigheid van vertrouwenspersoon
(Eveline Beemster – dorpsverbinder)

-

Informatie over nieuwbouwplannen Thebe/Janshove (Ineke Laurijssen)

-

Presentatie over buurtbemiddeling (Eus van Beijsterveldt en Robin de Bont)

-

Bespreken van het zorg- en welzijnsbeleid (Lenneke Hendriks en Kirsten Klein)

-

Informatie over vorming en werkwijze van dorpsteams (Marleen Loots)

-

Informatie over verordening leerlingenvervoer (Jenna de Vries)

-

Informatieverstrekking over de ontwikkelingen m.b.t. inburgering van
vergunninghouders (Vanessa Timmer)

-

Voortgang naar een nieuw zorg- en welzijnsbeleid (beleidsmedewerkers Lenneke
Hendriks en Kirsten Klein)
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In 2019 is de rol van de vier aandachtsvelden minder dan in het jaar 2018 geaccentueerd.
Het heeft erin geresulteerd dat meer van een integrale benadering wordt uitgegaan.
Ieder lid van de Adviesraad heeft zijn eigen talenten/kennis en specifieke deskundigheid.
Elke vergadering kent 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. Vaste afspraken (wie doet wat)

B. Vergaderingen met de Adviesraden Alphen-Chaam en Gilze en Rijen
In 2019 heeft er geen gezamenlijk overleg plaats gevonden van de Adviesraden van de
samenwerkende ABG-gemeenten: Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze en Rijen.

C. Overleg met het College
Het DB van de Adviesraad heeft op 14 mei en op 26 november 2019 van gedachten
gewisseld met wethouder Nico Sommen.
Het DB heeft in mei met de wethouder uitvoerig gesproken over de voordracht, benoeming,
zittingsduur en samenstelling van de Adviesraad sociaal domein. Er is conform de
verordening afgesproken dat leden van het college, de gemeenteraad, commissies en
gemeenteambtenaren geen lid van de Adviesraad sociaal domein kunnen zijn.
Op 26 november heeft er een kort overleg met de wethouder plaats gebonden. De
voornaamste punten die aan de orde kwamen waren o.a. het herijken van het zorgwelzijnsbeleid, het koploperproject inzake onafhankelijke cliëntondersteuning, het
mantelzorgbeleid, de procedure aangaande aanvragen adviezen en eenzaamheid. In de
algemene vergaderingen van de ASD-raad van het jaar 2019 heeft er geen overleg met de
wethouder plaats gevonden. Het eerstkomende overleg in de algemene vergadering staat
gepland op 28 januari 2020.
Het stemt de ASD positief dat het college van B&W de ingezette lijn onder het vorige college
voortzet, 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 doelgroepen. 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
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Ook in 2019 was er veelvuldig contact met ambtenaren. Aanvankelijk met Marleen Loots en
vervolgens met Herman Spit die Marleen opvolgde als contactpersoon voor de Adviesraad.
Vaak was Marleen en vervolgens Herman aanwezig bij (een deel van) de DB-vergaderingen.
Daarnaast ook veelvuldig in de algemene ASD-vergaderingen, al dan niet samen met andere
ambtenaren, die ons bijpraten en ook laten sparren over allerlei ontwikkelingen binnen de
Wmo, de Jeugdwet en de Participatiewet. Frequenter dan voorheen wordt die informatie
aangereikt in vergaderingen van de voltallige Adviesraad, maar in 2019 zagen we ook dat
leden van de Adviesraad sociaal domein steeds gemakkelijker rechtstreeks in contact traden
met ambtenaren die thuis zijn op het terrein waarvoor zij nadere informatie vroegen.

2.2. Overige activiteiten
In de loop van 2019 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 het
afstemmingsoverleg en in de werkgroepen van Baarle dementievriendelijke gemeente, het
participeren in het mantelzorgcafé, het bijwonen van vergaderingen van de commissie Mens
en Maatschappij, actief bij Zonnebloem, seniorenvereniging Baarle -Nassau en andere
verenigingen, meedenken in dorpsgesprekken, als cliëntondersteuner een rol spelen bij de
keukentafelgesprekken, het afleggen van werkbezoeken bij de Cruijshof/Frits en
zorgboerderij de Hardelhoeve, lid van commissie beleid van KBO-Brabant, lid van het
ondersteuningsteam armoede van KBO-Brabant, lid van de cliëntenraad Wijkverpleging, lid
van de Centrale Cliëntenraad Thebe, en lid van het strategisch overleg kwaliteit en veiligheid
Thebe.
Ook in 2019 heeft de ASD daar waar mogelijk gepoogd zich 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 bijvoorbeeld naar aanleiding van het
aantreden van een nieuwe voorzitter geresulteerd in een interview voor plaatsing in Ons
Weekblad.
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3. Uitgebrachte adviezen en reacties daarop
In 2019 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. 30-01 Wmo loket

x

b. 02-05 Inrichting jeugdhulp

x

c. 24-07 Cliënt ervaringsonderzoek

x

d. 25-11 Verordening Leerlingenvervoer

x

e. 02-11 Mobiliteitsplan Baarle

x

Datum reacties
f. 08-02 Vervolgonderzoek evaluatie en

x

toekomstige samenwerking
met CJG Breda
g. 12-06 Inrichting jeugdhulp

x

h. 15-11 Wmo cliëntervaringsonderzoek

x

i. 18-12 Mobiliteitsplan Baarle

x

20-12 Wmo loket

x

30-01/28-02 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
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. De hierboven vermelde
reactie f maakt deel uit van een maandenlang proces en vindt u hieronder terug onder de kop
‘Vervolgonderzoek evaluatie en bepaling toekomstige samenwerking met CJG Breda’.
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I GEVRAAGDE ADVIEZEN
b. Adviesaanvraag inrichting jeugdhulp
Verzoek: Het College vraagt om in te stemmen met een richtinggevend besluit inzake de inrichting
jeugdhulp.
Advies: De ASD staat niet negatief tegenover de gekozen beleidsinrichting. De ASD plaatst een hierbij
aantal kritische kanttekeningen en stelt een aantal vragen. De vragen betreffen meer duidelijkheid
over de administratie rondom de beschikkingstaak, de indicering door dorpsteams, de
beleidsondersteuning, de inkoopsystematiek en programma van eisen en over de kosten en duur van
de samenwerking.
Reactie: Het College weet een aantal vragen naar tevredenheid te beantwoorden Gezien de
beantwoording weer vervolgvragen oproep stelt het college voor om op korte termijn weer in
overleg met de contactpersonen jeugd van de adviesraden van Alphen-Chaam en Baarle-Nassau te
treden.
d. Verordening leerlingenvervoer
Advies: Er wordt gevraagd een advies uit te brengen op de concept-verordening leerlingenvervoer
gemeente Baarle-Nassau 2020.
De ASD heeft op 29 oktober een toelichting gekregen op de concept-verordening. Er werd hierbij
ruimte geboden voor enkele aanpassingen. De ASD geeft aan dat zij geheel kan instemmen met de
verordening leerlingenvervoer waarbij de gewenste aanpassingen zijn verwerkt. De Adviesraad
vraagt om duidelijke communicatielijnen voor de ouders. De adviesraad adviseert bij het
aanbesteden duidelijke communicatie als voorwaarde. Het aanbieden van een overzicht voor de
ouders wie waarvoor en op welke tijden te benaderen valt aan te bevelen.

II Ongevraagde ADVIEZEN
f. Vervolgonderzoek evaluatie en toekomstige samenwerking met CJG Breda
Reactie: Op 22 november bracht de ASD een ongevraagd advies uit over het
vervolgonderzoek inzake samenwerking met het CJG Breda. In het ongevraagd advies
werden een aantal vragen gesteld en adviezen aangereikt. Het college geeft aan dat de
adviezen bij de besluitvorming betrokken worden.
Vragen werden o.a. gesteld over de uitkomsten van het overleg met de gemeente Breda,
over de kosten, over de overgang tussen basiszorg en specialistische zorg. In het ongevraagd
advies wordt door de ASD aangegeven dat de wijze waarop men heeft kunnen meedenken
in het traject als zeer waardevol werd ervaren. De ASD hoopt bij de verdere besluitvorming
en uitvoering betrokken te worden
a.Wmo Cliëntervaringsonderzoek
Advies: Naar aanleiding van het cliëntervaringsonderzoek Wmo 2018 vraagt de ASD-aandacht voor
de bekendheid bij inwoners over de mogelijkheid om gebruik te maken van onafhankelijke
cliëntondersteuning. Uit het cliëntervaringsonderzoek blijkt namelijk dat de bekendheid van de
cliëntondersteuner is gedaald ten opzichte van het jaar 2017.

~8~

Reactie: In haar reactie meldt het college dat een inwoner bij melding een ontvangstbevestiging
ontvangt waarin vermeld staat dat inwoners zich kunnen laten bijstaan door een onafhankelijke
cliëntonderstreuner. In de Wmo folder is er ook aandacht voor de cliëntondersteuning. Het college
deelt verder mee geen andere plannen te hebben om de bekendheid te verbeteren.
a.Wmo loket
Advies: De gemeente Baarle-Nassau heeft een Wmo-loket. Daar kunnen inwoners van Baarle-Nassau
een aanvraag doen voor hulp via de Wet maatschappelijke ondersteuning. Voor veel zaken kunnen
inwoners met een beperking beroep doen op de Wmo.
De reden voor een ongevraagd advies is het gegeven dat de Adviesraad sociaal domein herhaaldelijk
signalen heeft opgevangen dat het Wmo-loket zoals dat nu is georganiseerd gaat verdwijnen of gaat
veranderen. De ASD zou het een verarming vinden voor de dienstverlening aan de burgers mocht het
Wmo-loket in zijn huidige vorm verdwijnen en/of op afstand zou komen te staan.
Reactie: Op 20 december werd er een reactie ontvangen.
Het college meldt dat vanaf januari een aantal wijzigingen gaan plaatsvinden. Wat gaat er
veranderen? Er komt en nieuw telefonisch infopunt. Daarom werken de professionals van Contour
de Twern, IMW Breda, IMW Tilburg en MEE West-Brabant, die in dezelfde gemeente werken, vanaf
nu samen in een dorpsteam. Het dorpsteam is er voor alle mensen in de gemeente, van jong tot oud.
Daarvoor sluiten ook jeugdprofessionals (voorheen CJG Breda) aan bij de dorpsteams. Er komen
inloopspreekuren van het dorpsteam. De openingstijden van het Wmo-loket wijzigen vanaf 6 januari
2020. Om inwoners beter te kunnen helpen met vragen over inkomen en werk, wordt hiervoor
voortaan op afspraak gewerkt. In de reactie wordt omschreven waarom er iets gaat veranderen. Er
wordt ook aangegeven wat er niet verandert. Er wordt nog een laagdrempelige inloopmogelijkheid
behouden. Er wordt 2 ochtenden in de week een open inloop behouden. Het dorpsteam blijft het
gemeentehuis van Baarle-Nassau benutten voor het laagdrempelig stellen van
(ondersteuning)vragen, door daar op de maandagochtend het inloopspreekuur te houden. Daarnaast
gaat het dorpsteam ook werken vanuit het CCB.
e. Mobiliteitsplan Baarle
Advies: Op woensdag 27 november heeft de gemeente Baarle-Nassau op de jaarlijkse Algemene
Ledenvergadering van de seniorenvereniging Baarle-Nassau een presentatie verzorgd over het
gemeentelijk mobiliteitsplan Baarle. Het aantal vragen en reacties op het plan waren reden voor het
indienen van een ongevraagd advies. De Adviesraad Sociaal Domein constateert dat de gemeente tot
op de dag van vandaag nog geen advies m.b.t. dit plan aan de Adviesraad heeft gevraagd. De
Adviesraad Sociaal Domein stelt dat de Raad bij de uitwerking van het mobiliteitsplan en bij de
voorstellen m.b.t. aangepaste voorzieningen voor mensen met een beperking nog voldoende
inspraakmogelijkheden dient te krijgen. De Adviesraad vindt dat gehandicapten en mensen met en
beperking in staat moeten zijn om op gelijkwaardige wijze deel te nemen aan het verkeer.
Reactie: Op 18-12-2019 ontvangt de Adviesraad een reactie van het college. Het college zegt
nadrukkelijk na te streven dat mensen met een beperking voldoende inspraak zullen krijgen bij de
uitvoering van de plannen. Voorafgaande aan iedere reconstructie worden één of meerdere
inspraakavonden georganiseerd waarbij bewoners of belangstellenden hun zienswijzen naar voren
kunnen brengen. Het college deelt ook mee dat bij een reconstructie- of het herstraten van wegen
het beleid is om zoveel mogelijk oversteekmogelijkheden te maken.
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Voordracht van kandidaten voor de Adviesraad Sociaal Domein gemeente Baarle-Nassau.
De Adviesraad heeft in 2019 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
twee voordrachten die de Adviesraad deed voor nieuwe benoemingen werden in alle gevallen door
het College bekrachtigd. De Adviesraad wist voor het jaar 2019 een nieuwe notulist te vinden.
Nieuwe voorzitter
In de vergadering van 16 april nam Jos Jansen definitief afscheid van de Adviesraad Sociaal Domein
en werd het voorzitterschap overgedragen aan Piet Bastiaansen.
Gedurende meer dan 10 jaar was Jos Jansen voorzitter van het beleidsplatform Welzijn, vervolgens
van de Wmo-raad en de laatste jaren van de Adviesraad sociaal Domein Baarle-Nassau. In de notulen
van 2 april 2009 staat te lezen dat er een nieuwe voorzitter werd gezocht. Jos Jansen werd hiervoor
benaderd en gaf aan dat hij het voor 1 jaar wilde proberen. Ondertussen zijn dat meer dan 10 jaar
geworden. Jos Jansen heeft vele veranderingen en ontwikkelingen meegemaakt. Per 1 januari 2007
trad de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in werking. De Wmo bestond uit 9
prestatievelden die per prestatieveld een taakstelling hadden waaraan voldaan moest worden. Leden
van de Wmo-raad waren verantwoordelijk voor één of meer prestatievelden. Deze manier van
werken heeft tot 2015 goed gefunctioneerd. De gemeenten kregen te maken met een veranderde
samenleving. De gemeente kreeg er meer en nieuwe taken bij en kreeg vanaf 2015 te maken met de
uitvoering van de Wmo, de jeugdwet en de participatiewet. Uitbreiding van gemeentelijke taken
heeft ook consequenties gehad voor de Adviesraad. Er werden steeds meer adviezen gevraagd en
daarnaast diende Adviesraad ook ongevraagde adviezen in. Onder aansturing van Jos Jansen werd de
manier van werken binnen de Adviesraad aangepast. Leden van de Adviesraad werden ingedeeld in
werkgroepen die aandachtsvelden jeugd, participatiewet, (kwetsbare) ouderen en volwassenen
bestreken. Jos wist jaarlijks een jaarverslag te produceren waarin in detailvorm alles over de ASD is
terug te vinden.
Vanaf 16 april werd Piet Bastiaansen de nieuwe voorzitter van de Adviesraad Sociaal Domein. Sinds
januari draaide hij mee in de Adviesraad om vervolgens met veel enthousiasme de voorzittershamer
van Jos Jansen over te nemen.

4. Tot besluit
4.1 Conclusies:
Over het functioneren van de Adviesraad Sociaal Domein:
De leden van de Adviesraad brengen bij regelmaat hun specifieke kennis in over die terreinen waar
zij deskundig in zijn. Begrippen als integraal en inclusie staan bij het adviseren centraal.
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.
Betrekkelijk 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.
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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.



De ondersteuning van Marleen Loots en vervolgens van Herman Spit vindt de ASD cruciaal.



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 2019 geen overleg geweest tussen de drie ABG-adviesraden. 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 gaat verder de ingeslagen weg op, 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.



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 op een
laagdrempelige manier terecht kunnen. Een dienstverlening waarop we zuinig moeten zijn!



In 2019 heeft Baarle-Nassau met Eveline Beemster een dorpsverbinder gekregen, die een
belangrijke rol vervult 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 2019 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 2020
In 2020 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?

~ 11 ~



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.



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

BIJLAGEN
1. De samenstelling van de Adviesraad
Deze was in 2019 als volgt:
Jos Jansen

(voorzitter-tot 16-04)

Aandachtsveld Jeugd

Cees Raats

(secr./vice-voorz.)

’’

Veld 1 t/m 4

Piet Bastiaansen

(vz. vanaf 16-04)

“

Ouderen

Ria van den Heijning

“

Volwassenen

Ineke Laurijssen

“

Ouderen

Bianca v. d. Rijt

“

Jeugd

Leo van de Ven

(budgetbewaker tot 01-09) “

Cees Maas

Werk en Inkomen

“

volwassenen

Leo Voeten

(budgetbewaker – 01-09)

”

Ouderen

Rietje Schellekens

(tot 29-10)

“

Werk en inkomen

“

Jeugd

Judith Martens
Kim Wouters-de Jong

(notulist)

Met ingang van 16 april 2019 is Jos Jansen statutair afgetreden.
Op 1 september heeft Leo van de Ven op eigen verzoek zijn werkzaamheden voor de
Adviesraad beëindigd.
Op 29 oktober heeft Rietje Schellekens op eigen verzoek haar werkzaamheden ten
behoeve van de Adviesraad beëindigd.
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2. Overzicht van de uitgaven over het jaar 2019
Jaarrekening 2019
Kwartaaloverzicht

een

twee

drie

vier

totaal

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onkostenvergoeding
€.1.350,00
€.900,00
€.900,00
€.810,00 €. 3.960,00
Reiskosten

€.

–

Deskundigheid bevordering

€.

_

€.

65,00

Overige kosten/representatie €.
Totaal uitgaven

10,00

€. 35,00

€. 20,00

€.1.360,00

€. 935,00

€. 920,00
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€. 810,00

€. 4.025,00
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