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Jaarverslag 2016

Voorwoord
De Adviesraad Sociaal Domein Gilze en Rijen biedt u met genoegen het jaarverslag van
2016 aan.
Met het uitbrengen van dit Jaarverslag 2016 staan we halverwege de vierjaarlijkse
periode vanaf de invoering van de Wmo, de Jeugdwet en de Participatiewet.
Kenmerkte 2015 zich als het jaar van de implementatie en uitvoering van deze drie
wetten, 2016 had het jaar van de monitoring en verdere verbetering van het sociaal
domein moeten zijn. De gemeente was echter nog niet in staat de (volledige) cijfers aan
te leveren om te kunnen monitoren op kwaliteit van de geboden zorg.
De Adviesraad hoopt en vertrouwt er op dat er in 2017 meer duidelijkheid komt over hoe
het sociaal domein er bij staat: weten inwoners het sociaal team en de andere ‘poorten’
van de zorg & ondersteuning te vinden? Sluit de geboden steun aan op de hulpvraag,
blijken cliënten er tevreden mee en zijn de geboden maatwerkvoorzieningen effectief?
Vallen er geen kwetsbare burgers en gezinnen tussen de wal en het schip? Allemaal
vragen waar in 2016 (en tot op dit moment) nog maar weinig informatie over is. De
Adviesraad hoopt een bijdrage te kunnen (blijven) leveren aan de transparantie in het
sociaal domein. In de vooruitblik (hoofdstuk 8) wordt hier nader op ingegaan.
In 2016 is er intensief contact geweest met de gemeente over uiteenlopende aspecten.
Er zijn vergeleken met de jaren ervoor minder adviezen uitgebracht, maar via het stellen
van vragen intensief de vinger aan de pols gehouden.
De contacten met lokale en landelijke maatschappelijke organisaties zijn in 2016 verder
verstevigd. Ook hier ligt er een uitdaging om de signalen van lokale verenigingen en
belangengroepen op te vangen en goed te interpreteren, zodat deze een rol kunnen
spelen bij de verdere ontwikkeling van het sociaal domein.
Frits van Vugt,
voorzitter Adviesraad Sociaal Domein
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1. Leeswijzer
In hoofdstuk 2 introduceert de Adviesraad zichzelf aan u. Wij hebben onze vastgestelde

missie en visie van 2014 ongewijzigd opgenomen.
Hoofdstuk 3 gaat in op beleidstoetsing en de vragen van de Adviesraad aan de
gemeente.
De Adviesraad heeft in 2016 een aantal gevraagde en ongevraagde adviezen uitgebracht.
In hoofdstuk 4 ziet u een overzicht van deze adviezen.
De activiteiten en contacten die de Adviesraad in 2016 heeft bijgewoond en heeft gehad
leest u terug in hoofdstuk 5.
Hoofdstuk 6 gaat in op de communicatie van de Adviesraad.
De financiën worden behandeld in hoofdstuk 7.
In hoofdstuk 8 wordt, tot slot, een doorkijkje gegeven naar de toekomst.
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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 2015 en
2016. Om de integraliteit van de drie gedecentraliseerde beleidsterreinen te garanderen
was deze structuur gebaseerd op 6 prestatievelden:
1. Bevorderen sociale samenhang, leefbaarheid in dorpen/buurten en wijken;
2. Op preventie gerichte ondersteuning van jongeren en ouders;
3. Informatie, advies en cliëntondersteuning;
4. Ondersteunen ouderen, mantelzorgers en vrijwilligers;
5. 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;

De Participatiewet is ondergebracht bij de cliëntenraad WWB en valt sinds medio 2014
niet meer onder de verantwoordelijkheid van de Adviesraad Sociaal Domein.

2.1 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 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 en uitvoering en
evaluatie van het beleid.
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-

De Adviesraad werkt niet op basis van het model belangenbehartiging.

-

De Adviesraad werkt vanuit een positief kritische en resultaatgerichte houding.
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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 probeert verbindingen vinden en te leggen tussen diverse
beleidsterreinen binnen het sociaal domein.

-

De Adviesraad verzamelt de informatie over het sociaal domein die nodig is om zijn
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 nieuw 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 per kwartaal voorgelegd aan de Adviesraad.
-

De Adviesraad informeert belanghebbenden over de uitgebrachte adviezen, onder
meer door publicatie ervan op de website.

2.5 Samenstelling
De samenstelling van de Adviesraad in 2016 was als volgt:
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Naam

Functie

Corrie de Jong(db)

Voorzitter (tot juli 2016)

Ed Balkenende (db)

Secretaris/penningmeester/
notulist

Jettie Kruisdijk (db)

Communicatie

Michel van Boxtel
(db)

Lid en voorzitter a.i. van juli tot
januari 2017

Jan Michielsen

Lid

Maria Vernooij- van
der Wal

Lid

Loes Hesemans

Lid

Loes Versteegh

Lid (tot augustus)

Frits van Vugt (db)

Voorzitter (aangetreden per
december)

Yvonne Somers

Lid (per december)

(db): maakt deel uit van het dagelijks bestuur
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De verdeling over de prestatievelden was als volgt in 2016:

Prestatieveld

Vertegenwoordiger(s)

1. Bevorderen sociale samenhang leefbaarheid in
dorpen, buurten en wijken.

Michel van Boxtel, Maria
Vernooij- van der Wal

2. Op preventie gerichte ondersteuning van
jongeren met problemen met opgroeien, en van
ouders met problemen met opvoeden.

Yvonne Somers
(t/m december tijdelijk
waarnemer Jettie Kruisdijk)

3. Geven van informatie, advies
cliëntondersteuning.

Michel van Boxtel,

4. Ondersteunen ouderen, mantelzorgers en
vrijwilligers.

Ed Balkenende, Loes
Hesemans

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.
Verlenen van voorzieningen aan mensen met een
lichamelijke, psychische of verstandelijke
beperking t.b.v. van het behoud van het
zelfstandig functioneren of deelname aan
maatschappelijk verkeer.

Jan Michielsen

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.

Loes Versteegh

De Adviesraad had het uitgangspunt dat ieder prestatieveld werd bezet door 2 leden.
Door diverse factoren heeft de Adviesraad besloten in 2017 haar interne structuur aan te
passen. Zie hoofdstuk 8.
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3. Ontwikkelingen 2016 in relatie tot gestelde vragen Adviesraad
In het jaarverslag van 2015 gaf de Adviesraad aan de volgende speerpunten te hebben
voor 2016:
-

Monitoring op kwaliteit van hulp volgens de Wmo;
Monitoring op kwaliteit van hulp volgens de Jeugdwet;
Contacten met en zichtbaarheid naar de burger en de belangenorganisaties
vergroten.

M.b.t. de monitoring is met name het eerste cliëntervaringsonderzoek (CEO) Wmo te
noemen, dat in 2016 verscheen. 1 Het eerste CEO jeugd kwam niet in 2016, maar is pas
in het voorjaar van 2017 gestart.
Het al dan niet krijgen van voldoende zicht op de ontwikkelingen in het sociaal domein is
een telkens terugkerend thema zowel op de agenda van de Adviesraad, als in het overleg
tussen Adviesraad en de gemeente. Deze monitoring op de kwaliteit van hulp voldoet nog
niet aan de verwachtingen die de Adviesraad daar vorig jaar van had.
Over de contacten met de burgers en belangenvertegenwoordigers komen we terug in
paragraaf 5.2.
3.1 Wmo
Sinds 1 januari 2015 zijn de gemeenten door het in werking treden van de nieuwe Wmo
wet verantwoordelijk voor2:
- 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 heeft op basis van landelijke en lokale signalen en eigen waarneming de
implementatie van de Wmo gevolgd. Daarnaast heeft de adviesraad over 2014 het cliënttevredenheidsonderzoek ontvangen en over 2015 het cliëntervaringsonderzoek Wmo.
Een advies over het CEO Wmo is in 2017 uitgebracht (en is daarom niet genoemd in
hoofdstuk 4).
De Adviesraad heeft over de WMO de vragen gesteld over:
- Gebruik van extra middelen vanuit het rijk voor huishoudelijke hulp;
- Cijfers gebruik onafhankelijke cliëntondersteuners (ook voor jeugd);
- Vragen over de klachtenprocedure;
- De Adviesraad heeft ook de klachtencijfers bekend bij de gemeente over de
gemeente zelf (betrekking hebbende op de Wmo) en over gecontracteerde
zorgaanbieders opgevraagd (ook voor jeugd); hierover zal in 2017 een advies
volgen;
1

Voor 2017, in tegenstelling tot 2015, voor een wat uitgebreidere vragenlijst voor het cliëntervaringsonderzoek
Wmo gekozen.
2

Bron: Beleidskader sociaal domein
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-

De hoogte van de eigen bijdragen;
Privacy protocol (vraag om formele onderbouwing waarom niet al onze adviezen
zijn overgenomen);
Vraag over pilot één gezin één plan één regisseur, een artikel in weekblad hierover
was voor Adviesraad onduidelijk;
Vragen over rapportage cliëntervaringsonderzoek over het jaar 2015.

Een aantal van de vragen is direct per (digitale) brief uitgegaan. Een aantal vragen is op
papier aan de gemeente gesteld, in voorbereiding van toelichting over een onderwerp
door de gemeente in de Adviesraad.
De Adviesraad heeft het Wmo beleid in 2016 voornamelijk getoetst op basis van signalen
uit de achterban, het publieke domein en op basis van het cliëntervaringsonderzoek. Er
zijn nog geen gemeentelijke rapporten met harde cijfers over 2015 en 2016 beschikbaar.
De gemeente heeft wel een story-telling rapport laten opstellen, waaruit een memo met
conclusies is opgesteld die openbaar is gemaakt. De rapportage zelf is i.v.m. privacy van
de vertellers niet beschikbaar. De gemeente geeft aan dat de gemeenteraad niet om
meer cijfermatige onderbouwing of evaluatie en monitoring vraagt. Wel heeft de
Adviesraad tussenrapportages en de informatiebrieven over de drie decentralisaties
gebruikt voor haar toetsing.
De Adviesraad heeft naast het toetsen van beleid actief mee gedacht in de beleid
makende fase van het doelgroepenvervoer.
3.2 Jeugdzorg
Vanaf 1 januari 2015 is de nieuwe wet jeugdzorg in werking getreden en zijn de
gemeenten verantwoordelijk voor bieden van jeugdhulp en jeugd GGZ en
jeugdreclassering. Hieronder vallen:
•
•
•
•
•

Jeugdbescherming zoals uithuisplaatsingen, voogdij en pleegzorg;
Jeugdreclassering zoals verplichte begeleiding n.a.v. proces verbaal, b.v. 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).

Zorg en ondersteuning voor de uitvoering van de jeugdwet wordt voor een groot deel
regionaal ingekocht via de gemeente Tilburg.
De Jeugdhulp is getoetst op basis van signalen en berichten uit lokale en landelijke pers.
Op het gebied van Jeugdwet heeft de Adviesraad de volgende vragen gesteld:
-

Over PGB bij beschermingsmaatregel;
Over communicatie aan betrokkene over beleidswijzigingen bij hoog
gespecialiseerde jeugdhulp die regionaal wordt ingekocht;
Cliëntervaringsonderzoek jeugd: waarom is dat er nog niet?;
Vervoer voortgezet en basisonderwijs en de pilot van de gemeente voor maatwerk
om te leren zo zelfstandig mogelijk te reizen.
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4. Uitgebrachte adviezen in 2016
In 2016 heeft de Adviesraad één gevraagd en twee ongevraagde adviezen uitgebracht.
Onderstaand worden per uitgebracht advies de belangrijkste adviezen /speerpunten van
de Adviesraad samengevat weergegeven. De volledige adviesteksten en de reacties van
de gemeente vindt u op de gemeentelijke website in het deel voor de Adviesraad Sociaal
Domein.
1. Ongevraagd advies overschot WMO budget en tekort budget Jeugdwet
d.d. 18-5-2016 Naar aanleiding van berichten in landelijke en lokale pers over
overschotten een ongevraagd advies om overgebleven budget te oormerken voor
Wmo en Jeugdhulp.
2. Ongevraagd advies stand van zaken herindicatie PGB's met einddatum 16
mei d.d. 28-6-2016 In verband met bereiken van de geldigheidduur van de
PGB’s een ongevraagd advies.
3. Advies blijverslening d.d. 20-10-2016 de gemeente heeft de Adviesraad
verzocht advies uit te brengen over haar voornemen een blijverslening in te
stellen.
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5. Contacten, overleg en activiteiten Adviesraad
De Adviesraad Sociaaldomein heeft in 2016 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 en ambtelijk overleg
De Adviesraad is tevreden over de contacten en overleg met de gemeente. De ambtelijke
ondersteuning werd in de eerste helft van 2016 geleverd door Mevr. V. Timmer. Vanaf de
tweede helft van 2016 heeft Dhr. K. Jacobs deze rol overgenomen.
•

•

Gesprek Wethouder Zwarts n.a.v. punten die de Adviesraad aandroeg in haar
vergadering van maart 2016 (m.b.t. missen van klachtencijfer, mate waarin
signalen die de adviesraad afgeeft serieus genomen worden als zij voor privacy
bescherming geen individuele casussen achter het signaal kan laten inzien).
Overleggen (m.b.t. voortgang van door de Adviesraad voorgelegde adviezen en
vragen) tussen voorzitter/secretaris en contactambtenaar.

5.2 Contacten en overleg met lokale en landelijke belangen en maatschappelijk
organisaties en andere vertegenwoordigers van achterbannen:
•
•
•

IDOP werkgroep Hulten;
Seniorenplatform;
Lokaal Steunpunt Mantelzorg;

•

Centraal overleg vrijwilligersorganisaties Rijen-Molenschot en Gilze Hulten;

•

VIP;

•

Persoonlijke netwerken ervaringsdeskundigen;

•

Dorpsbelang Molenschot;

•

IMW;

•

Intern Begeleiders van basisscholen;

•

Buurtvereniging de Locht;

•

Diaconie parochie Rijen.

Deze contacten bestonden uit eenmalig dan wel het periodiek bijwonen van het overleg.
Het VIP heeft een presentatie over zijn werkzaamheden gehouden in een vergadering
van de Adviesraad
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5.3 Symposia en bijeenkomsten:
Verder werd er door leden van de Adviesraad aan een aantal evenementen deelgenomen.
Hierbij moet gedacht worden aan:
• Bijeenkomsten Per Saldo, Belangenorganisatie voor PGB-houders;
• Netwerkbijeenkomst “Het recht om uit te dagen”;
• Algemene ledenvergaderingen Koepel “Adviesraden sociaal domein”;
• Conferentie kindermishandeling;
• Sessie bijgewoond over zorgbehoefte bij Stichting Maasduinen en een vervolg op
deze sessie;
• Meewerken aan filmpje “samen op weg naar betrokken samenleving”;
• Conferentie “Langer thuis in eigen huis”.
5.4 Overige overleggen
•
•
•

•

Overleg met de dagelijks besturen van de Adviesraden van Alphen-Chaam en
Baarle-Nassau;
Als toehorend genodigde bijwonen van gesprekken van inkoop lokale jeugdhulp;
Overleg tussen gemeentelijke communicatieadviseur en communicatieadviseur
Adviesraad Sociaal Domein over communicatiebeleid sociale media van de
Adviesraad (o.a. afspraken gemaakt wat te doen wanneer communicatieplatforms
van Adviesraad belangen individuele medewerkers bij de gemeente zou schaden).
Bijwonen van de Commissie Samenleving.
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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 2016
In 2016 is de Adviesraad door onderbezetting en het feit dat zij vijf maanden geen
voorzitter heeft gehad minder actief geweest in haar communicatie dan zij had gepland.
Onderstaande punten zijn uitgevoerd:
1. Vergaderingen van de Adviesraad zijn openbaar. In de aankondiging wordt
aangegeven dat gebruikt gemaakt kan worden van spreekrecht;
2. 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;
3. 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;
4. Activiteiten van de Adviesraad worden, indien relevant, geplaatst op facebook en/
of in het weekblad Gilze en Rijen;
5. Jaarlijks wordt een jaarverslag opgesteld;
6. Jaarlijks wordt een begroting opgesteld;
7. Jaarlijks wordt, indien door de Adviesraad relevant geacht, de Adviesraad intern
geëvalueerd waarbij eventuele concrete verbeterplannen worden geformuleerd.
8. Uitproberen of de traffic verhoogd wordt op de eigen media wanneer relevante
artikelen over het sociale domein uit lokale en landelijke pers worden geplaatst.
Punten die helaas niet of niet volledig zijn uitgevoerd:
1. De eigen website is nog in ontwikkeling terwijl het doel was dat deze al gereed
zou zijn;
2. Er werden in de zomer en herfst minder artikelen over de Adviesraad geplaatst in
het weekblad en op de eigen facebookpagina dan gewenst;
3. De linked-in pagina is nog niet operationeel, deze moet gebruik gaan maken van
een uniek webadres dat gaat horen bij de nieuwe website.
Deze punten zijn allemaal (weer) opgepakt in 2017 – zie volgende paragraaf.
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6.2.

Communicatie en informatie in 2017

Onze ambitie: de Adviesraad heeft haar nieuwe website af planning: eind van het
voorjaar van 2017), heeft een actievere communicatie in het Weekblad en op sociale
media dan in 2016 en zal een proactieve rol nemen in het ophalen van signalen.
Zo wordt een ronde tafel georganiseerd om signalen uit vooral de onderste laag van de
piramide van de jeugdhulp op te halen en worden nieuwe wijzen gezocht om de band
met de inwoners en belangengroepen te verstevigen.
In 2017 wordt de communicatie volgens het volgende plan vormgegeven:
1. Aankondiging van vergaderingen door de Adviesraad zelf op haar facebook,
pagina op de website van de gemeente en in het weekblad handhaven zoals in
2015 en 2016.
2. Zodra de eigen website online is wordt alle communicatie over de Adviesraad van
de gemeentelijke website daar geplaatst. Hierbij wordt de gemeente verzocht om
een periode te mogen schaduw draaien naast de webpagina op de website van de
gemeente tot uit web statistieken blijkt dat dit niet meer noodzakelijk is;
3. Linked-in operationeel hebben zodra de eigen website online is;
4. Doorgaan met zo vaak mogelijk relevante artikelen plaatsen op de eigen
facebook, het weekblad Gilze en Rijen en zodra mogelijk op de eigen website;
5. Ontwikkelen en publiceren van een flyer;
6. Ontwikkelen van een nieuwe digitale handtekening en deze onderaan alle mail aan
derden plaatsen
7. Notulen en adviezen op de eigen website plaatsen, plus toevoegen van de reactie
van de gemeente op de adviezen;
8. Op de eigen website plaatsen van formele brieven en vragen aan de gemeente
inclusief beantwoording door de gemeente;
9. Op de eigen website en eigen facebook plaatsten van relevante artikelen met
nieuwswaarde uit lokale en landelijke pers over het sociale domein;
10.Jaarlijks wordt het jaarverslag opgesteld;
11.Jaarlijks wordt de begroting opgesteld;
12.Jaarlijks wordt, indien door de Adviesraad relevant geacht, de Adviesraad intern
geëvalueerd waarbij eventuele concrete verbeterplannen worden geformuleerd.
13.Contact is gelegd met de voorzitter en de secretaris van de commissie
Samenleving, gericht op het aanhalen van de banden met de gemeenteraad.

"18

Jaarverslag 2016

7. Financieel overzicht 2016

Exploitatieoverzicht 2016

Voor 2016 begroot aan totale kosten:
Uitgaven:
Contributie Koepel “Adviesraden
sociaal domein”
Presentiegelden leden Adviesraad
Reiskosten bijwonen 2x ALV “De koepel”
en Conferentie “Langer thuis in eigenhuis”
Zaal huur “De Boodschap”
met consumpties e.d. (1 x) totaal
Representatiekosten

€ 15.885,00

€ 150,00
€6.975,00
€ 117,80
€ 150,00
€ 28,30
======

Exploitatiesaldo

€ 7.421,10

Batig saldo 2016

======
€ 8.464,00

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;
- minder prestatievergoedingen omdat er lopende het jaar minder leden lid waren van
de Adviesraad.
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8. De Adviesraad in 2017
De Adviesraad heeft in 2016 te maken gehad met het vertrek van zeer kundige en
betrokken leden, waaronder de voorzitter. Inmiddels heeft de Adviesraad enthousiaste
nieuwe leden mogen begroeten alsmede een nieuwe voorzitter. Ook deze leden hebben
een duidelijke achtergrond en affiniteit met het sociale domein. Een verdere versterking
van de Adviesraad in de vorm van uitbreiding van het aantal leden tot het maximaal
afgesproken aantal zal daarbij ook de nodige aandacht krijgen.
De gemeente heeft inmiddels de fusie van het ambtelijk apparaat met dat van de
gemeenten Alphen-Chaam en Baarle-Nassau afgerond. Daarbij is de ambtelijke
organisatie flink veranderd. Dat heeft ook consequenties gehad voor de ambtelijke
aanspreekpunten van de Adviesraad. De contacten met deze aanspreekpunten zijn
geïntensiveerd.
Overigens zijn de contacten met de zusterorganisaties uit Alphen-Chaam en BaarleNassau in 2017 weer aangetrokken. Er is nu een frequent overleg.
Begin 2017 is ook een overleg gestart van de adviesraden sociaal domein uit de
gemeenten van Hart van Brabant. Dat zal onder meer leiden tot een gemeenschappelijke
bijdrage vanuit de adviesraden aan het nieuwe Koersdocument Jeugd. Ook op het terrein
van de Wmo worden gezamenlijk items opgepakt.
Twee jaar na aanvang van de invoering van de nieuwe wetten in het sociaal domein
verschuift de rol van de Adviesraad meer van meedenken met beleidsontwikkeling naar
actief ongevraagd advies geven nu de uitwerking van het nieuwe beleid zichtbaar begint
te worden.
De eerste helft van 2017 staat in het teken van het opnieuw verkennen wat de rol en
taak van de Adviesraad is. De Adviesraad zal in 2017 komen tot een nieuwe structuur die
bij haar huidige opgaven en huidige samenstelling past.
Net als in 2016 blijft de Adviesraad toezichthouder op de klachten uit het de Wmo en
Jeugdwet gericht aan gemeente of gecontracteerde zorgaanbieders.
Verder wil de Adviesraad ook meer gaan adviseren vanuit evaluaties, monitoring en
cijfers van de gemeente (of die regionaal beschikbaar zijn). De Adviesraad ziet voor
zichzelf de rol om het menselijke verhaal van de inwoner te verbinden aan de cijfers uit
evaluaties en monitoring zodat het college (en gemeenteraad) worden geïnformeerd
vanuit cijfers en de visie van de zorgbehoevende inwoner en daardoor afgewogen
(beleids-)beslissingen kan nemen.
We zijn nu ruim over de helft van de eerste periode na de decentralisaties Een eerste
balans kan opgemaakt worden en de eerste analyse van de nieuwe zorg- en
ondersteuningstaken kan nu gemaakt worden. Bovendien kan nu vergeleken worden met
vorig jaar. De vragen uit het Voorwoord zijn zeer actueel: hoe staat het sociaal domein er
voor in Gilze-Rijen? Wat gaat er goed en wat kan er beter? Wij willen daar graag, samen
met burgers, belangengroeperingen, en de gemeente duidelijkheid in scheppen. Om
zodoende te leren en te verbeteren. In het belang van onze (kwetsbare) inwoners.
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