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Voorwoord

De Adviesraad Sociaal Domein Gilze en Rijen biedt u met genoegen haar eerste
jaarverslag aan.
De Adviesraad Sociaal Domein is eind 2013 door het gemeentebestuur van Gilze en Rijen
ingesteld als onafhankelijke raad met als doel de Burgerparticipatie over het hele Sociale
Domein te garanderen. De Adviesraad Sociaal Domein is de opvolger van de in 2007
ingevoerde WMO raad.
De Adviesraad heeft eind 2013 in de nieuwe samenstelling haar eerste vergadering
gehad.
2014 stond in het teken van de voorbereiding op de drie decentralisaties te weten de
Jeugdzorg, AWBZ/WMO en de Participatiewet.
In de beleidsvoorbereiding van deze drie transities, met een enorme impact voor de
burgers, heeft de adviesraad haar adviezen uitgebracht.
Zij heeft dat onder grote druk van de tijd moeten doen door heel veel informatie te
halen, taken te verdelen en te putten uit eigen kennis en kunde. De Adviesraad bestaat
uit leden die of ervaringsdeskundige zijn op één van de gebieden of beleidsdeskundige.
De burgers zullen echter in 2015 pas echt iets gaan merken van de veranderingen. De
gemeente Gilze en Rijen heeft het wettelijk voorgeschreven overgangsjaar serieus
genomen en de bezuinigingen niet doorgevoerd op de burgers die al gebruik maakten
van zorg. De nieuwe aanvragen voor zorg of ondersteuning zullen te maken krijgen met
het nieuwe beleid.
Daarmee hoopt de Adviesraad dat de veranderingen in de zorg in onze gemeente
geleidelijk voelbaar gaan worden.
Voor de Adviesraad betekent dit dat we in 2015 de uitvoering van het beleid en de
effecten die dit heeft op burgers intensief en kritisch gaan volgen zodat mogelijk
bijstelling van beleid plaats kan vinden.

Corrie de Jong
Voorzitter Adviesraad Sociaal Domein
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1. Leeswijzer
De Adviesraad introduceert zichzelf graag aan u in hoofdstuk 2. De Adviesraad heeft in
haar notitie: “Positionering en Interne en Externe Communicatie Adviesraad 201406 de
missie en visie geformuleerd, zij worden in hoofdstuk 2 ongewijzigd opgenomen.
De drie transities in het sociale domein worden nader besproken in hoofdstuk 3.
De Adviesraad heeft in 2014 een groot aantal gevraagde adviezen uitgebracht. In
hoofdstuk 4 ziet u een overzicht van deze adviezen.
De activiteiten en contacten die de adviesraad in 2014 heeft bijgewoond en gehad leest u
terug in hoofdstuk 5.
Overleggen en informatie-uitwisseling waaraan Adviesraad heeft deelgenomen of om
heeft gevraagd komen aan bod in hoofdstuk 6.
De financiën worden behandeld in hoofdstuk 7.
In hoofdstuk 8 wordt, tot slot, naar de toekomst gekeken van de Adviesraad in 2015.
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2: De Adviesraad Sociaal Domein
In 2014 is de Adviesraad voortvarend aan het werk gegaan met het formuleren van haar
positionering en heeft zij een eigen structuur opgezet. Deze structuur is gebaseerd op 7
prestatievelden:
1.
2.
3.
4.
5.

Bevorderen sociale samenhang, leefbaarheid in dorpen/buurten en wijken;
Op preventie gerichte ondersteuning van jongeren en ouders;
Informatie, advies en cliëntondersteuning;
Ondersteunen ouderen, mantelzorgers en vrijwilligers;
Bevorderen van deelname aan maatschappelijk verkeer en het zelfstandig
functioneren van mensen met een beperking en het verlenen van voorzieningen
aan mensen met een beperking of een chronisch psychisch/psychosociaal
probleem;
6. Het bieden van maatschappelijke opvang, het bevorderen van openbare
geestelijke gezondheidszorg en het verslavingsbeleid;
7. De participatiewet.
Halverwege 2014 besloot de gemeente, omdat de Cliëntenraad WWB vanuit het wettelijk
kader ook advies uitbrengt over de participatiewet, dit prestatieveld van de lijst van
prestatievelden van de Adviesraad te halen.
Vanaf dat moment adviseert de Adviesraad nog over prestatieveld 1 tot en met 6.
De Adviesraad heeft vanuit de 6 prestatievelden contacten gelegd met belangenorganisaties en burgerinitiatieven om signalen van burgers mee te nemen in haar
adviezen.
2.2 Missie
De Adviesraad Sociaal Domein Gilze en Rijen vervult een functie 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 gehele sociale domein.
Het college zal de Adviesraad actief 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 zijn, beleidsmatig, in breder perspectief dan individuele
belangenbehartiging.
De Adviesraad adviseert vanuit een onafhankelijke positie t.o.v. het gemeentelijk
beleid zonder last en ruggespraak.
De Adviesraad is betrokken in het gehele traject van beleidsvorming en 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.

6

Adviesraad Sociaal Domein Gilze en Rijen
Jaarverslag 2014

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 in het sociaal domein;
- Vaststelling van nieuw beleid in het sociaal domein;
- Uitvoering en evaluatie/verantwoording van beleid in het sociaal domein.
2.4 Taken
De Adviesraad heeft de volgende taken:
- De Adviesraad adviseert het college van burgemeester en wethouders van Gilze en
Rijen binnen de kaders van de wettelijke bevoegdheden gevraagd en ongevraagd
over onderwerpen die gemeentelijk beleid binnen het sociaal domein betreffen.
- De Adviesraad volgt de grote lijnen op het gebied van maatschappelijke
ontwikkelingen en verbindingen vinden en leggen tussen diverse beleidsterreinen
binnen het sociaal domein.
- De Adviesraad verzamelt de informatie over het sociaal domein die zij nodig heeft om
haar adviesfunctie zo goed mogelijk uit te kunnen voeren.
- De Adviesraad brengt in ieder geval gevraagd advies uit over:
o Beleidskader sociaal domein;
o De vaststelling en wijziging van de verordeningen die ter uitvoering worden
opgesteld;
o De ontwikkeling en vaststelling van nieuwe beleid op het gebied van het
sociaal domein.
Advies m.b.t. andere dan hierboven genoemde onderwerpen vindt plaats in overleg
met de gemeente aan de hand van een overzicht met geplande besluiten in het
sociaal domein, deze planning wordt 2x per jaar voorgelegd aan de Adviesraad.
- De Adviesraad informeert belanghebbenden over de door haar uitgebrachte adviezen,
onder meer door publicatie ervan op de website.
2.5 Samenstelling
De samenstelling van de Adviesraad in 2014 was als volgt:
Naam
Corrie de Jong(db)
Ed Balkenende (db)
Jettie Kruisdijk (db)
Michel van Boxtel
Jan Michielsen
Maria Vernooi- van
der Wal
Henk van
Hamersveld
Maarten van der
Sterren
Maria Groothuis
Janny Muijsson
Monique Huibers
Rianne Weterings
Brenda Dreesen

Taak
Voorzitter
Secretaris/penningmeester
Notulist / communicatie

Ondersteuning vanuit Contour de
Twern gedurende dit opstart jaar

(db): maakt deel uit van het dagelijks bestuur
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De verdeling over de prestatievelden was als volgt in 2014:

Prestatieveld
1. Bevorderen sociale samenhang leefbaarheid in
dorpen, buurten en wijken
2. Op preventie gerichte ondersteuning van
jongeren met problemen met opgroeien , en
van ouders met problemen met opvoeden

Vertegenwoordiger(s)
Michel van Boxtel, Maria
Vernooij- van der Wal
Janny Muijsson, Rianne
Weterings

3. Geven van informatie, advies
cliëntondersteuning

Michel van Boxtel, Monique
Huibers

4. Ondersteunen ouderen mantelzorgers en
vrijwilligers

Ed Balkenende, Monique
Huibers

5. Bevorderen van deelname aan maatschappelijk
verkeer en van het zelfstandig functioneren van
mensen met beperking, chronisch psychisch
probleem en psychosociaal probleem of
verstandelijke beperking.
Bevorderen van deelname aan maatschappelijk
verkeer en van het zelfstandig functioneren van
mensen met beperking, chronisch psychisch
probleem en psychosociaal probleem of
verstandelijke beperking.
6. Het bieden van maatschappelijke opvang,
waaronder vrouwenopvang Bevorderen van
openbare geestelijke gezondheidszorg met
uitzondering van het bieden van psychosociale
hulp bij rampen Bevorderen van
verslavingsbeleid

Jan Michielsen, Henk van
Hamersveld

7. Participatiewet (tot augustus 2014 behartigd
door Adviesraad, daarna op verzoek wethouder
dit prestatieveld naar WWB cliëntenraad)

Henk van Hamersveld,
Maarten van der Sterren,
Corrie de Jong

Janny Muijsson, Rianne
Weterings

De Adviesraad streeft naar een bezetting van twee leden per prestatieveld. Door de volle agenda
van dit jaar als gevolg van de aanloop naar de transities die 1-1-2015 ingang vinden, is er met
name in het najaar van 2014 een relatief hoog verloop geweest. Dat resulteert op moment van
schrijven van dit jaarverslag in een aantal openstaande vacatures. Er wordt hard aan gewerkt om
de vacatures zo snel mogelijk in te vullen.
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3: De drie transities
Op 1 januari 2015 wordt de gemeente verantwoordelijk voor meer taken op het gebied
van WMO / AWBZ, Jeugdzorg en Werk.
In 2014 is door de Nederlandse gemeenten hard gewerkt om de drie transities
beleidsmatig voor te bereiden zodat deze, deels in 2014 en vanaf 1-1-2015 volledig,
geïmplementeerd kunnen worden.
In de gemeente Gilze en Rijen is de basis voor het beleid van de drie transities
vastgelegd in het “Beleidskader Sociaal domein”.
In het beleidskader wordt de benodigde zorg en ondersteuning geduid in de vorm van
een piramide1. De brede basis van de piramide bestaat uit mensen die zelfredzaam zijn
en geen ondersteuning nodig hebben en daarnaast de sociale basisstructuur. Met de
sociale basisstructuur bedoelt de gemeente welzijnsactiviteiten en informele
zorgactiviteiten die er zijn in onze gemeente. Vrijwilligers organiseren veel van deze
activiteiten. Daarnaast stimuleert de gemeente degenen die (nu) geen ondersteuning
nodig hebben iets te doen voor een ander. Boven de basis zit een kleinere groep mensen
die tijdelijk behoefte heeft aan lichte ondersteuning. Lichte ondersteuning verwijst naar
ondersteuning door professionals. Deze ondersteuning is kortdurend en voor iedereen
toegankelijk (bijvoorbeeld het maatschappelijk werk). De top van de piramide bestaat uit
mensen die intensieve zorg nodig hebben. In deze laag van de piramide vindt de
uitbreiding plaats met de nieuwe taken op gebied van Jeugd, Werk en WMO. Deze
nieuwe taken gaan gepaard met een forse bezuiniging. De verwachting is dat deze
bezuiniging (deels) te bereiken is door optimalisering van de andere niveaus van de
piramide.
De Adviesraad is uitvoerig over dit beleidsstuk geïnformeerd en heeft op dit beleidsstuk
ook haar advies uitgebracht, zie ook hoofdstuk 4 over uitgebrachte adviezen.
Daarnaast is de Adviesraad binnen de drie onderwerpen van de drie transities actief
geweest in 2014. In de volgende paragraven van dit hoofdstuk wordt daarop ingegaan.

3.1 AWBZ / WMO
Delen van de AWBZ komen vanaf 2015 via de WMO wet te vallen onder de gemeente.
Dit betreft2:
- Begeleiding en dagbesteding individueel, groepsbegeleiding en kortdurend verblijf
- Begeleiden bij persoonlijke verzorging voor mensen met een verstandelijke of
psychiatrische beperking (voor de groep ouderen valt deze verzorging onder de
zorgverzekeringswet);
- Verschillende landelijke zorgregelingen (Wtcg en CER) worden stopgezet en de
helft van het budget gaat naar de gemeenten. Zij moeten daar een passende
regeling op maken;
- Mensen kunnen minder gemakkelijk intramuraal gaan wonen en moeten dus
langer thuis wonen;
- Het budget voor de uitvoering van hulp in het huishouden wordt met 40% gekort
De Adviesraad volgt deze transitie nauwlettend. Bij de WMO zijn veel kwetsbare burgers
betrokken die, in het nieuwe stelsel, veel meer zelf of met hun netwerk moeten gaan
oplossen.
Wanneer er wel professionele hulp nodig is, wordt maatwerk aangeboden.

1
2

Bron: Beleidskader sociaal domein
Bron: Beleidskader sociaal domein
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Een belangrijke ingang tot alle hulp wordt het keukentafelgesprek. Het
keukentafelgesprek wordt in de regel uitgevoerd door de WMO consulent. In Gilze en
Rijen speelt voor toegang van complexe casuïstieke het Sociale Team een belangrijke rol.
De gemeente staat hierbij voor dat er één gezin, één plan en één regisseur is. De
regisseur is bij voorkeur de cliënt zelf maar kan, indien nodig , een professional zijn.
Door één regisseur te hebben worden dubbelingen en overlap van zorg voorkomen en
kan zorg beter op elkaar worden afgestemd wat tot een kostenbesparing en hogere
cliënttevredenheid kan leiden.
De toegang tot de zorg en borging van de kwaliteit van zorg en een goede preventie
onderin de piramide waren speerpunten van de Adviesraad bij de toetsing van de
beleidsstukken over de WMO. Daarnaast heeft de Adviesraad ook meegekeken naar het
inkoopontwerp voor hulp vanuit de WMO.
3.2 Jeugdzorg
Vanaf 1 januari 2015 geldt de wet jeugdzorg 2015 en worden gemeenten
verantwoordelijk voor bieden van jeugdhulp en jeugd GGZ en jeugdreclassering.
Gemeenten hebben ook de plicht om hulp en ondersteuning te bieden indien nodig. De
volgende taken gaan naar de gemeente:
·
·
·
·
·

Jeugdbescherming zoals uithuisplaatsingen, voogdij en pleegzorg;
Jeugdreclassering zoals verplichte begeleiding n.a.v. proces verbaal, bv een
taakstraf;
Gesloten jeugdzorg bv Internaten, (niet de jeugdgevangenis);
Geestelijke gezondheidszorg voor jeugdigen (jeugd GGZ);
Verstandelijk gehandicapten hulp voor jeugdigen (m.u.v. de zwaar verstandelijk
gehandicapten).
(Bron: beleidskader sociaal domein)

De jeugdhulp wordt voor een groot deel regionaal ingekocht via de gemeente Tilburg. De
Adviesraad heeft in haar adviezen over jeugdzorg vooral gekeken naar de toegang tot de
zorg, borging van kwaliteit en borgen van continuïteit in overgangsjaar 2015. Ook heeft
de Adviesraad nadrukkelijk gekeken naar de preventie in de basislaag van de piramide
voor de jeugd met problemen. Bij beoordelen van de toegang tot de zorg heeft de
adviesraad gekeken naar de inkoopfacetten zoals genoemd in het functioneel ontwerp.
Omdat jeugdzorg regionaal wordt ingekocht heeft de adviesraad ook gekeken naar de
verschillende regio’s waar de gemeente voor verschillende beleidsterreinen deel van uit
maakt.
3.3 Participatiewet
Vanaf 1 januari 2015 vervallen de Wet Werk en Bijstand en de Wet Sociale
Werkvoorziening en worden deze vervangen door de Participatiewet. Daarnaast gaat een
groot deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten over naar de
nieuwe Participatiewet.
De eerste helft van 2014 was de Adviesraad ook verantwoordelijk voor advisering op de
Participatiewet. Zij heeft in haar vergaderingen en discussies ook de adviezen op de
participatiewet meegenomen. Medio 2014 heeft de gemeente besloten dat dit onderwerp
geheel onder de verantwoordelijkheid van de cliëntenraad WWB komt te vallen. Vanaf
dat moment is de Adviesraad niet meer betrokken bij de advisering op de Participatiewet.
Waar onderwerpen overlappend waren heeft de Adviesraad natuurlijk wel bekeken of zij
daar een taak voor zichzelf zag om dat wel op te pakken. Denk bijvoorbeeld aan een
ingekomen brief van een organisaties van zorgboerderijen met dagbesteding waarvan
activiteiten grenzen aan beschut werken voor mensen met een beperking.
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4. Uitgebrachte adviezen in 2014
In 2014 heeft de Adviesraad 8 adviezen uitgebracht waarvan 4 adviezen (3 t/m 6) waren
gebundeld in 1 document.
De Adviesraad heeft, naast het uitbrengen van haar adviezen, ook meegedacht en input
geleverd op de Toegang tot de WMO, Communicatie naar de Burger over de
veranderingen in het Sociale Domein en deskundigheidsbevordering van de uitvoerende
teams.
De Adviesraad is van mening dat informatie en communicatie van onder andere het
nieuwe beleid vanaf 1-1-2015 van cruciaal belang is. De adviesraad heeft er bij de
gemeente op aangedrongen hieraan periodiek aandacht te besteden. Daartoe is door de
Adviesraad van gedachte gewisseld met beleidsambtenaren op het gebied van
communicatie en het door hen opgezette communicatieplan. De adviesraad is verheugd
dat dit er mede toe geleid heeft dat er twee edities van een WMO krant zijn verschenen
die huis aan huis zijn verspreid, en dat er concrete praktische artikelen zijn geplaatst in
het weekblad “Gilze en Rijen”.
Onderstaand worden per uitgebracht advies de belangrijkste adviezen /speerpunten van
de Adviesraad samengevat weergegeven. De volledige adviesteksten vind u op de
gemeentelijke website in het deel voor de Adviesraad Sociaal Domein:
https://www.gilzerijen.nl/sociaal/wmo/adviesraad-sociaal-domein.html
1. Advies op Beleidskader Sociaal Domein d.d. 17-02-2014.
De Adviesraad werd gevraagd haar advies uit te brengen op dit overkoepelende
beleidskader dat het raamwerk vormt voor de implementatie van de zorgtaken die
in 2015 naar de gemeente komen.
2. Advies op Toekomst Cliëntondersteuning door MEE d.d. 17-06-2014.
De rijksoverheid heeft bepaald dat de organisatie MEE de cliëntondersteuning blijft
bieden. Onder andere in verband met werkgelegenheid en frictiekosten. De
Adviesraad werd gevraagd haar advies te geven op een memo over de toekomst
van de cliëntondersteuning door MEE die de gemeente heeft opgesteld.
3. Advies op de Memo WTCG3, d.d. 28-10-2014.
De Adviesraad werd gevraagd om haar advies te geven op het Memo over de
WTCG nu de gemeente te maken krijgt met een grote beperking van het
beschikbare budget.
4. Advies op de Memo PGB, d.d. 28-10-2014.
De gemeente heeft een memo voor de PGB opgesteld nu de gemeente voor meer
zorgtaken komt te staan en ook de contracten met zorgaanbieders veranderen.
De adviesraad heeft hierop geadviseerd.
5. Advies op de verordening Jeugdhulp d.d. 28-10-2014.
De gemeente is vanaf 1-1-2015 verantwoordelijk voor de jeugdhulp. Hiertoe heeft
de gemeente een verordening opgesteld. De Adviesraad werd gevraagd haar
advies te geven op de verordening jeugdhulp.
6. Advies op de verordening WMO d.d. 28-10-2014.
Vanaf 1-1-2015 komt een deel van de AWBZ naar de gemeente via de nieuwe
WMO wet. De Adviesraad is gevraagd haar advies te geven op de verordening die
de gemeente heeft opgesteld met betrekking tot de uitvoering van de WMO.

3

Advies 3, 4, 5 en 6 zijn gelijktijdig in 1 document aan de gemeente aangeboden
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7. Advies van Adviesraad Sociaal Domein over: Functioneel ontwerp inkoop
ondersteuning en hulp jeugdigen en volwassenen d.d. 28-10-2014
De Adviesraad werd gevraagd te adviseren op het AEF rapport. Dit rapport is een
functionele ontwerp voor inkoop van zorg en ondersteuning in het kader van de
jeugdwet en de WMO wet.
8. Advies op de Verordening burgerparticipatie Adviesraad Sociaal Domein
gemeente Gilze en Rijen 2015 d.d. 18-11-2014.
De Adviesraad Sociaal Domein Gilze en Rijen vertegenwoordigd de wijze waarop
de gemeente vorm geeft aan de burgerparticipatie die een gemeente vanuit het
wettelijk kader vorm moet geven. Deze wijze is vastgelegd in de verordening
“Burgerparticipatie Adviesraad Sociaal Domein gemeente Gilze en Rijen” waarop
de Adviesraad gevraagd werd haar advies te geven.
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5. Contacten, overleg en activiteiten Adviesraad
De Adviesraad Sociaaldomein heeft in 2014 een aantal contacten onderhouden met
diverse maatschappelijke en bestuurlijke organisaties op het terrein van de WMO en de
Jeugdzorg. Ook werden een aantal activiteiten op het gebied van de WMO en de
Jeugdzorg door leden van de Adviesraad bijgewoond.
5.1 Bestuurlijk overleg:
·
·
·
·
·

Overleg met de verantwoordelijk wethouder;
Kennismaking met de commissie Samenleving;
De Adviesraad heeft regelmatig overleg gevoerd met de coördinator Transities
Sociaal Domein van de gemeente Gilze Rijen. Zij heeft ons op een goede en
adequate wijze informatie gegeven en ondersteund;
Er is regelmatig overleg gevoerd met verschillende beleidsadviseurs van de
gemeente over onderwerpen in het kader van de transities;
De vertegenwoordigers van de verschillende prestatievelden hebben minimaal
twee keer per jaar overleg met de verantwoordelijke van de gemeente voor dat
beleidsonderdeel.

5.2 Contacten en overleg met lokale en landelijke belangen en maatschappelijk
organisaties:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

De cliëntraad WWB;
Het seniorenplatform;
Humanitas;
Steunpunt mantelzorg;
De diaconie van de RK kerk;
Landelijk overleg Ieder(in);
Landelijk overleg mensen met een visuele beperking;
Contact met het vrouwenopvanghuis;
Platform Ouderinitiatieven woonvoorzieningen;
Per Saldo, koepelorganisatie PGB;
Kans Plus, ouderverenigingen voor mensen met beperkingen.

Deze contacten bestonden uit het eenmalig dan wel het periodiek bijwonen van het
overleg.
5.3 Symposia en bijeenkomsten:
Verder werd er door leden van de Adviesraad aan een aantal evenementen deelgenomen.
Hierbij moet gedacht worden aan:
· De bijeenkomsten van de start van het VIP (Vrijwilligers Informatie Punt) en de
vervolg bijeenkomst;
· De bijeenkomsten van “Samen doen we het beter”;
· De bijeenkomst ”Jongeren ontbijt” gericht op preventie gerichte ondersteuning
van jongeren met problemen met opgroeien en van ouders met problemen met
opvoeden;
· De bijeenkomst van het Platform Wooninitiatieven.
· IDOP spin-off Event

13

Adviesraad Sociaal Domein Gilze en Rijen
Jaarverslag 2014

6. 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, namens de burgers, de
burgerparticipatie vorm geeft.
6.1 Communicatie en informatie in 2014
In 2014 is de Adviesraad daarom begonnen met de volgende vormen van communicatie:
·
·
·
·

6.2

In de eerste uitgave van de WMO krant was een interview opgenomen met enkele
leden van de WMO raad (later Adviesraad) waarin zij het werk en doel van de
Adviesraad toelichtten.
Ook werd een interview met de voorzitter en de secretaris van de Adviesraad in
het weekblad “Gilze en Rijen” en het dagblad “De Stem” opgenomen;
Naast de bovenstaande communicatie middelen heeft de Adviesraad een pagina
op de website van de gemeente. Daar zijn onder andere de uitgebrachte
adviezen, notulen en het vergaderschema te vinden;
De adviesraadsvergaderingen zijn openbaar, in 2014 zijn bij verschillende
vergaderingen toehoorders aanwezig geweest.

Communicatie en informatie in 2015

In 2015 wordt de communicatie meer planmatig vorm gegeven. Daarnaast wordt
gewerkt aan een eigen website.
Communicatieplan in 2015:
·
·
·
·
·

·
·
·
·
·

Adviesraadsvergaderingen worden minimaal een week tevoren aangekondigd
zowel op de eigen facebook pagina als in het weekblad Gilze en Rijen;
Vergaderingen van de Adviesraad zijn openbaar. In de aankondiging wordt
aangegeven dat gebruikt gemaakt kan worden van spreekrecht;
De gemeente neemt in het weekblad Gilze en Rijen (vanaf de tweede helft van
2015) bij de agenda met ingeplande vergaderingen ook de adviesraadvergaderingen op;
Zo kort mogelijk na definitieve vaststelling van de notulen worden deze geplaatst
op het deel van de website van de gemeente dat gewijd is aan de Adviesraad.
Zodra mogelijk zal dit op de eigen website gebeuren;
Zo kort mogelijk na de definitieve vaststelling van een advies maar na verzending
aan de gemeente worden de adviezen geplaatst op het deel van de website van
de gemeente dat gewijd is aan de Adviesraad. Zodra mogelijk zal dit op de eigen
website gebeuren;
Activiteiten van de Adviesraad worden, indien relevant, geplaatst op facebook
en/of in het weekblad Gilze en Rijen;
Wanneer de eigen website gereed is zal een eigen Linked-In pagina gebouwd
worden;
Jaarlijks wordt een jaarverslag opgesteld;
Jaarlijks wordt een begroting opgesteld;
Jaarlijks wordt, indien door de Adviesraad relevant geacht, de Adviesraad intern
geëvalueerd waarbij eventuele concrete verbeterplannen worden geformuleerd.
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7. Financieel overzicht 2014

Exploitatieoverzicht 2014

Inkomsten:
Uitgaven:
Stg Contour de Twern
Stg Contour de Twern
Contributie Koepel WMO
Presentiegelden leden
Kosten notulist

0
1998
1998
150
900
500

5546
--------- 5546

Exploitatiesaldo
Voor 2014 begroot aan totale kosten

9190

Batig saldo 2014

3644

Nog te betalen kosten per 31 december 2014:
Representatiekosten

17,95

Alle bedragen zijn in Euro’s.
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8. De Adviesraad in 2015
2015 is een belangrijk jaar voor de gemeente en haar burgers. Het vastgestelde beleid
op de WMO en de Jeugdzorg zal worden geïmplementeerd en doorontwikkelt. Omdat
2015 een overgangsjaar is zal er nieuw beleid ontwikkelt worden voor het jaar 2016. De
Adviesraad gaat de uitvoering van het beleid 2015 positief kritisch volgen op o.a.:
·
·
·
·
·
·

De ontwikkelingen op het gebied van de kwaliteit van de jeugdzorg in NoordBrabant;
De Jeugdwerkloosheid;
De uitvoering van de WMO op al zijn onderdelen en de geleverde kwaliteit;
De uitvoering van de keukentafelgesprekken;
De cumulatie van de eigen bijdrage;
Communicatie naar burgers.

Wij gaan hierover in gesprek met de gemeente en geven ongevraagd advies op
onderdelen waarvan wij signalen ontvangen.
Daarnaast zal de Adviesraad door de gemeente gevraagd worden om mee te denken
over het nieuw te ontwikkelen beleid. Beleidsstukken van de gemeente die ingepland
staan voor 2015 betreffen in ieder geval:
·
·
·
·
·
·

Het Beleidsprogramma sociaal domein 2016-2019;
Het Inkoopbeleid;
Het Subsidiebeleid;
Dagbesteding/ beschut werken/ participatie;
De collectieve zorgverzekering;
De klachtenprocedure.

De Adviesraad heeft, intern binnen de Adviesraad, het jaar 2014 geëvalueerd. Er zijn
speerpunten geformuleerd over de volgende onderwerpen:
·
·
·
·

Intern functioneren (3 onderdelen);
Geven van adviezen;
Samenwerking met de gemeente;
De Adviesraad en de relatie met bewoners.

De Adviesraad heeft over deze speerpunten inmiddels overleg gehad met de gemeente.
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