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1.

Voorwoord
De Adviesraad Sociaal Domein Gilze en Rijen biedt u met genoegen het jaarverslag over
2019 aan.
Kenmerkte 2015 zich als het jaar van de implementatie van de drie wetten in het sociale
domein, de jaren daarna heeft de uitvoering van de Wmo en van de jeugdhulp en overige
deelgebieden van het sociaal domein de prioriteit gehad van de Adviesraad. Daar waar
dat mogelijk was met een beperkte bezetting van de kant van de Adviesraad, probeert
de Adviesraad ook zelf informatie ‘op te halen’ bij betrokkenen en natuurlijk via de
reguliere contacten/overleggen die de Adviesraad heeft met diverse lokale organisaties.
De Adviesraad heeft een jaar achter de rug waarin moest worden nagegaan welke koers
de Adviesraad in haar nieuwe samenstelling wilde gaan varen. Inmiddels is deze koers
uitgezet en wordt deze verder uitgebouwd.
In 2017 is er een overlegplatform gekomen van de adviesraden van de negen Hart van
Brabant gemeenten. Dit overlegplatform is een noodzakelijk gevolg van de verder
gaande regionale samenwerking van de gemeenten in regio Hart van Brabant op het
gebied de Wmo als de Jeugdhulp. In 2019 is door de Adviesraad intensief aan deze
overleggen, die betrekking hadden op zowel de Wmo, de Jeugdhulp als beschermd
wonen deelgenomen. Deze samenwerking is de Adviesraad goed bevallen.
Net als afgelopen jaar hoopt de Adviesraad erop dat er in 2020 meer duidelijkheid komt
over hoe het sociaal domein er bij staat: sluit de geboden steun aan op de hulpvraag,
blijken de geboden maatwerkvoorzieningen en de lichte ondersteuning effectief te zijn?
Vallen er geen kwetsbare burgers en gezinnen tussen de wal en het schip? Allemaal
vragen waar tot op dit moment nog maar weinig informatie over bekend is, althans niet
bij de Adviesraad. De Adviesraad hoopt een bijdrage te kunnen (blijven) leveren aan de
transparantie in het sociaal domein.
Het afgelopen jaar is de Adviesraad tien keer bijeengeweest. Bij deze overleggen, die
openbaar waren en dit jaar ook in de verschillende dorpskernen zijn gehouden, zijn
belangstellende en toehoorders aanwezig geweest.
De contacten met lokale en landelijke maatschappelijke organisaties zijn in 2019
geconsolideerd. Hier blijft een uitdaging liggen om de signalen van lokale en landelijke
verenigingen en belangengroepen op te vangen en goed te interpreteren, zodat deze een
rol kunnen spelen bij de verdere lokale ontwikkeling van het sociaal domein.
Anthony Bisschops
Voorzitter Adviesraad Sociaal Domein Gilze en Rijen
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2.

De Adviesraad Sociaal Domein
In 2014 is de Adviesraad voortvarend aan het werk gegaan met het formuleren van zijn
positionering en is een eigen structuur opgezet. Deze structuur is voortgezet in de jaren
daarna. De Adviesraad buigt zich over de twee beleidsterreinen nl. Jeugd en Wmo
De Participatiewet is ondergebracht bij de Cliëntenraad participatiewet en valt sinds
medio 2014 niet meer onder de verantwoordelijkheid van de Adviesraad Sociaal Domein.
Om de integraliteit van de drie gedecentraliseerde beleidsterreinen te garanderen is het
contact met de Cliëntenraad hernieuwd opgepakt om in 2020 verder te worden
uitgebouwd.
2.1 Missie
De Adviesraad Sociaal Domein Gilze en Rijen vervult een brugfunctie tussen inwoners als
“potentiële” gebruikers van diensten/voorzieningen die aangeboden worden in het kader
van het sociale domein aan de ene kant, en het gemeentelijk beleid aan de andere kant.
De Adviesraad adviseert het college van Burgemeester en Wethouders gevraagd en
ongevraagd over het opstellen en uitvoeren van het beleid in het sociale domein m.b.t.
de Wmo en Jeugdhulp. Het college zal de Adviesraad proactief informeren en consulteren
bij het opstellen van beleid.
2.2 Visie
- De Adviesraad pakt actief signalen op vanuit de ‘samenleving’ en benadert
onderwerpen die aan de orde komen, beleidsmatig, in breder perspectief dan
individuele belangenbehartiging;
- De Adviesraad adviseert vanuit een onafhankelijke positie t.o.v. het gemeentelijk
beleid zonder last en ruggenspraak;
- De Adviesraad is betrokken in het gehele traject van beleidsvorming, uitvoering en
evaluatie van het beleid;
- De Adviesraad werkt niet op basis van het model belangenbehartiging;
- De Adviesraad werkt vanuit een positief kritische en resultaatgerichte houding.
2.3 Doelen
De Adviesraad heeft als doel om via overleg en advisering meerwaarde te bereiken in de
kwaliteit van:
- de voorbereiding van nieuw of aangepast beleid binnen het sociaal domein Wmo en
Jeugdhulp;
- vaststelling van nieuw beleid in het sociaal domein Wmo en Jeugdhulp;
- uitvoering en evaluatie/verantwoording van beleid in het sociaal domein Wmo en
Jeugdhulp.
2.4 Taken
De Adviesraad heeft de volgende taken zoals deze ook in het op dit moment vigerende
Verordening burgerparticipatie zijn vastgelegd:
- De Adviesraad bevordert de totstandkoming van een integraal en evenwichtig beleid
met betrekking tot de beleidsterreinen van het sociale domein en geeft hiertoe
gevraagd en ongevraagd advies aan het college.
- Naast adviesrecht heeft de adviesraad informatierecht en initiatiefrecht.
- De Adviesraad onderhoudt de relatie met de burgers, instellingen en diverse
(belangen)organisaties en pakt actief signalen op vanuit de samenleving.
Gedurende het jaar is zowel door de Adviesraad als door het College de wens geuit,
naast de adviestaak, nadrukkelijker in te zetten op consultatie van inwoners die
rechtstreeks betrokken zijn bij beleid en de uitvoering ervan.
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2.5 Samenstelling
De samenstelling van de Adviesraad in 2019 was als volgt:
Naam

Functie/ aandachtsgebied

Yvonne Somers (DB)

Voorzitter a.i. (tot december 2019)
Aandachtsgebieden jeugd en armoede

Ed Balkenende (DB)

Secretaris/penningmeester/notulist
Aandachtsgebieden Wmo, mantelzorgers en
ouderen
Voorzitter (vanaf december 2019)
Aandachtsgebied jeugd en communicatie

Anthony Bisschops
(DB)
Carla Aarts
Annet Nieuwland

Aandachtsgebieden jeugd, armoede en
communicatie
Aandachtsgebieden Wmo en ouderen

Pascal Wirken

Aandachtsgebieden jeugd en Wmo

Ben Steijn

Aandachtsgebieden Wmo en beschermd wonen

Liesbeth KoenenRakhorst

Lid vanaf december 2019) Aandachtsgebieden
jeugd en beschermd wonen

(DB): maakt deel uit van het dagelijks bestuur

3.

Uitgebrachte adviezen in 2019
In 2019 heeft de Adviesraad één ongevraagd advies uitgebracht. Het betrof een
ongevraagd advies m.b.t. het leerlingen/bijzonder vervoer.
Op het uitgebrachte advies is door het college een reactie gegeven.
De volledige adviestekst en de reactie van het college vindt u op de website van de
Adviesraad (www.adviesraadsociaaldomeingr.nl).

4.

Contacten, overleg en activiteiten Adviesraad
De Adviesraad Sociaal Domein heeft in 2019 contacten onderhouden met diverse
maatschappelijke en bestuurlijke organisaties op het terrein van de Wmo, de Jeugdzorg
en armoede. Ook werden een aantal activiteiten op het gebied van de Wmo, de
Jeugdzorg en armoede door leden van de Adviesraad bijgewoond.
4.1 Bestuurlijk en ambtelijk overleg
Afgelopen jaar is er overleg geweest tussen de Adviesraad en de betrokken
portefeuillehouders, de wethouders Zwarts en Van der Veen.
Ook heeft de Adviesraad diverse malen op een constructieve manier overleg gehad met
de betrokken beleidsmedewerkers van de gemeente. Dat vond deels ook plaats in sub
groepen, gerelateerd aan het aandachtsgebied.
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4.2 Contacten en overleg met lokale, regionale en landelijke belangen en
maatschappelijk organisaties en andere vertegenwoordigers van achterbannen:
De contacten bestonden uit eenmalig dan wel het periodiek bijwonen van het overleg.
De Adviesraad heeft in 2019 de bestaande structurele contacten onderhouden. Nieuwe
contacten hoopt de Adviesraad in 2020 verder uit te bouwen.
4.3 Symposia en bijeenkomsten:
Verder werd er door leden van de Adviesraad aan een aantal evenementen deelgenomen.
Hierbij moet gedacht worden aan:
Algemene ledenvergaderingen van de Koepel Adviesraden Sociaal Domein;
Bijeenkomsten werkgroep dementie vriendelijke gemeente;
Bijeenkomst inclusie (inclusieve samenleving) bij de gemeente Breda;
Informatiebijeenkomsten Jeugdhulp in het gemeentehuis en Hart van Brabant in
Dongen;
Armoedebijeenkomst in het dienstencentrum van de Parochie;
Themamiddag Onafhankelijke Cliëntondersteuning;
Raden avond Maatwerk in Goirle;
Designsessies Smart Start;
Raden avond over Jeugdzorg in het Willem II stadion;
Bijeenkomst over armoede;
Bijeenkomst (ontbijt sessie) met het sociaalteam van de gemeente.
De verslagen van deze bijeenkomsten zijn terug te vinden in de notulen.
4.4 Overige overleggen:
Overleg met de adviesraden uit de Regio Hart van Brabant heeft voorrang gekregen.
Onderwerpen als; inkoop Wmo, Beschermd Wonen en Jeugdbeleid worden nauwgezet
gevolgd en hierbij heeft de Adviesraad bijgedragen aan de regionale advisering.
Het overleg met de dagelijks besturen van de adviesraden van Alphen-Chaam en BaarleNassau heeft dit jaar helaas niet plaatsgevonden, maar zal op een later moment wel
weer opgepakt worden. Wel is er een intensiever overleg geweest met de Cliëntenraad,
waarbij met name is gesproken over een verdere samenwerking c.q. samengaan.

5.

Informatie en communicatie
De Adviesraad wil ervoor zorg dragen dat zij voldoende vindbaar is en wil ook de
inwoners van Gilze en Rijen informeren over de wijze waarop zij, vanuit burgerinitiatief,
de burgerparticipatie kunnen vorm geven.
De Adviesraad is op zoek naar een werkbare wijze om signalen uit de samenleving
proactief op te halen.
Dit jaar is de website aangepast en geactualiseerd. “Socials” (Facebook, Instagram e.d.)
zijn dit jaar echt (actief) in de lucht gekomen. VIPvoorelkaar is ingezet om burgers, die
als cliënt ervaringen hebben, op te roepen zich te melden om die ervaringen met ons
(incidenteel of structureel) te delen. Verder hebben, om de bekendheid van de
Adviesraad te vergroten, de vergaderingen in de verschillende kernen van de gemeente
plaatsgevonden.
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6.

Financieel overzicht 2019
Exploitatieoverzicht 2019
Voor 2019 begroot aan totale kosten:
Uitgaven:
Presentievergoeding leden Adviesraad
Contributie “Koepel Adviesraden
Sociaal Domein”
Zaal huur “De Boodschap” en
“De Schakel” met consumpties e.d.
Kosten Designer Illusions (website)
Kosten Abonnement HalloGilzeRijen
Overige kosten (reiskosten, deelname
congressen, trainingen e.d.)
Exploitatiesaldo
Batig saldo 2019

€ 15.200,00
€

6.262,04

€

500,00

€
€
€

247,97
453,75
290,40

€
609,90
========
€ 8.364,06
======
€ 6.835,94

Toelichting:
Het verschil tussen het bedrag dat begroot was en het totaalbedrag aan uitgaven (batig
saldo) is o.a. veroorzaakt door:
- het nog niet invullen van de professionele ondersteuning;
- het nog maar deels invullen van de deskundigheidsbevordering;
- het nog niet invullen van de secretariële ondersteuning;
- minder presentievergoedingen omdat er lopende het jaar minder leden lid waren van
de Adviesraad dan begroot.

7.

De Adviesraad in 2020
Voor het jaar 2020 wil de Adviesraad haar ledental verder uitbreiden met het doel de
werkzaamheden beter over de leden te kunnen spreiden en zo te voorkomen dat leden
door overbelasting voortijdig afhaken.
Ook zal de Adviesraad het contact met de Cliëntenraad intensiveren met als doel de
mogelijkheden verder te onderzoeken hoe elkaar te versterken door samen te werken en
mogelijk te komen tot één Adviesraad Sociaal Domein.
Om de bekendheid van de Adviesraad te vergroten zal de Adviesraad ook in 2020 in de
kernen van de gemeente vergaderen. Ook publicatie in het Weekblad Gilze Rijen,
“Socials” en via de website wil de Adviesraad benutten om zich te profileren en de
bekendheid te vergroten.
Komend jaar zullen er nadrukkelijk acties ondernomen worden om actief signalen op te
halen uit te samenleving. Voordien zullen de “blinde vlekken” worden opgespoord.
In maart 2019 heeft een groot aantal leden van de Adviesraad de training “een
adviesraad met toegevoegde waarde” van “Koepel Adviesraden Sociaal Domein” gevolgd.
Ook in 2020 zullen een aantal leden van de Adviesraad deze training gaan volgen.
Als opbrengst hoopt de Adviesraad vanuit die training handvatten te krijgen
bovenstaande doelen ook in 2020 op eigen wijze vorm te kunnen gaan geven.
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