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1. Opening en mededelingen
Agenda punt 3 wordt agendapunt 1. Peggy Bannier komt deze toelichten.
Voor vandaag stond eigenlijk ook op de agenda het kennismaken met het Sociaal Team en de WMOconsulenten. I.v.m. de agenda van het Sociaal Team en de consulenten wordt dit de vergadering van
20 mei.
2. Privacy protocol/ advies gevraagd (stuk bijgevoegd)
Zie het advies n.a.v. de vanavond aangegeven punten.
3. Input beleidsplan/ onze ideeën gevraagd (naar punt 1 geschoven)
Zie ook de sheets van Peggy.
Omdat Vanessa wat minder werkt nemen Peggy en Marieke een deel van haar taken waar. Peggy
doet dat vooral voor werk en inkomen en voor het beleidsprogramma. Marieke voor wat bij de
adviesraad prestatieveld 1 t/m 6 is.
“Van denken naar doen” heet de opzet van het beleidsprogramma 2016-2019 (programma).
Het is een meer concrete uitwerking van het beleidskader Sociaal Domein (beleidskader).
De focus van dit programma ligt op versterken van de twee basislagen van de piramide zoals
beschreven in het beleidskader.
Doel van het programma is richting te geven aan de transformatie (kanteling in brede zin), inkoop en
subsidies. Het wordt gekoppeld aan de gemeentelijke begroting, is meerjarig maar wordt jaarlijks
vast en/of bijgesteld.
De adviesraad is bij peiler “Zelfredzaam en samenredzaam” (onderste laag primaire) benieuwd hoe
de gemeente dat gaat stimuleren. Daarnaast vraagt de adviesraad zich af hoe de gemeente een
goede actuele sociale kaart gaat (laten) onderhouden en hoe ze de witte vlekken in beeld gaan
krijgen. Peggy legt uit dat vooral in gesprek gaan met inwoners en uitzoeken waar men behoefte aan
heeft om zelfredzamer te worden onderdeel uit gaat maken van hoe de gemeente dat gaat
aanpakken.
De adviesraad heeft de indruk dat Rijen voor de basislagen van de piramide mogelijk de lastigste
dorpskern wordt voor de gemeente voor de transformatie. In de andere, kleinere, dorpskernen is van
nature al een sterke betrokkenheid en sociale samenhang.
Demografie gedetailleerd in beeld hebben kan ook helpen, de adviesraad noemt als voorbeeld:
hoeveel alleenstaande ouders hebben behoefte aan scholen met een continu rooster in welke
dorpskern zodat blijven werken na wegvallen van een partner makkelijker is?
De adviesraad vraagt zich ook af hoe de verbindingen tussen de lagen van de piramide zijn.
Het concept beleidsplan word in juni aan de adviesraad ter beoordeling voorgelegd en indien nodig
zal Peggy eerder contact opnemen met de adviesraad.
4. Concept notulen 25 februari 2015 (bijgevoegd)
Notulen akkoord.
5. In en uitgaande post
Uitnodiging: miniconferentie Cliëntenparticipatie binnen de Jeugdzorg 22/4 in Tilburg
Uitnodiging symposium ‘De Rol van de Kerk in de Participatiemaatschappij’ 30/5 (Corrie geeft
daar een presentatie. Symposium van 10:00 – 12:30)
Uitnodiging WMO-koepel algemene leden vergadering (waar voorzitter afscheid neemt).
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6. Evaluatie adviesraad 2014 ter formele vaststelling (verslag en actielijst toegevoegd)
Verslag vastgesteld en actielijst vastgesteld.
7. Ter informatie:
Advies Mantelzorgcompliment (ter info def. versie bijgevoegd)
Ongevraagd advies Jeugdzorg (ter info def. versie bijgevoegd)
Reacties van B&W op deze adviezen zijn inmiddels ontvangen. De Adviesraad heeft geen
opmerkingen bij deze reacties.
8. Stand van zaken werving nieuwe leden
De vacature heeft (verlaat) in het weekblad Gilze en Rijen gestaan. Daarnaast is het geplaatst op
VIP, onze Facebook en de website van de gemeente in ons deel. Er zijn momenteel drie reacties
binnengekomen. De sluitingsdatum is 17 april. Direct in de week na 17 april volgen alle
sollicitatiegesprekken.
Er gaat vanuit het DB dan een mail uit naar de adviesraad ter informatie zodat mensen 20 mei
kunnen aansluiten, indien aangesteld. De brief voor de formele aanstelling, zoals bedoelt in de
verordening burgerparticipatie, gaat van het DB naar B&W voor 20 mei.
9. Stand van zaken communicatie burgers (mail Mevr. Boon bijgevoegd)
De stuurgroep decentralisaties en transformatie agenda waarover de mail spreekt zijn bij de
adviesraad niet bekend. Corrie gaat in haar mail aan de gemeente (onder andere over nog
openstaande zaken) vragen naar de stuurgroep decentralisaties en naar de transformatie agenda.
10. Stand van zaken Jaarverslag 2014
Hoofdstuk 1 en 2 in concept klaar. De bedoeling is voor mei het hele jaarverslag in concept gereed te
hebben voor lezing voor het DB. Daarna zal het in concept naar de adviesraad gaan.
11. Kennismaken Mevrouw van Smeets (portefeuille jeugdzorg, rond 21:00 uur)
Dit betrof vooral een informele kennismaking.
Mevr. (Yvette) Smeets is sinds kort verantwoordelijk ambtenaar voor jeugdzorg. Zij heeft een ruime
achtergrond in jeugdwerk o.a. bij Amarant en BJZ. Bij BJZ was zij gezinsvoogd later heeft zij meer de
overstap naar management en beleid gemaakt.
De adviesraad heeft onlangs een ongevraagd advies jeugdzorg uitgebracht. Dit bracht Mevr. Smeets
ertoe een kennismaking aan te vragen met de Adviesraad.
De Adviesraad is verheugd te zien met hoeveel enthousiasme Yvette over haar werk spreekt. De
voorgenomen gesprekken met scholen om samen te kijken naar opzetten van een goede preventie
voor de jeugd moedigt de adviesraad van harte aan.
De adviesraad geeft aan met haar ongevraagd advies, dat wel toegespitst was op een crisissituatie,
ook aan te hebben willen geven dat zij zich zorgen maakt over de invloed van de gemeente in de in
de inkoopregio voor jeugdzorg.
Mvr. Smeets geeft daarop aan dat zij zitting heeft in een regio-stuurgroep. De adviesraad is hier blij
mee en nodigt haar uit relevante zaken daaruit aan de adviesraad terug te koppelen.
Mevr. Smeets geeft dat een beleidsplan en een tussenrapportage aan de Adviesraad wordt
voorgelegd.
12. Info over de bijeenkomst gemeente en cliëntenraad WWB
Vanuit de cliëntenraad WWB was het DB aanwezig. Voor de Adviesraad was het DB aanwezig
exclusief Ed i.v.m. zijn vakantie. Vanuit de gemeente werd deze bijeenkomst bijgewoond door
Wethouder Dols, Wethouder Zwarts en Mevrouw Bannier.
Er is flink gediscussieerd met Wethouders over samenwerking en de vormgeving van die eventuele
samenwerking.
De WWB gaf aan dat zij geen reële optie zien in een fusie op korte termijn.
De Adviesraad houdt vast aan haar lijn van onafhankelijkheid en meer beleidsmatig adviseren.
De WWB heeft een heel andere werkwijze en wijze van benaderen van adviezen.
Wel zijn de WWB en de Adviesraad beide van mening dat er overlappende onderwerpen zijn in de
participatiewet, WMO en Jeugdwet.
Gesproken is over diverse vormen van advisering op deze onderwerpen door beide raden.
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De discussie uit deze bijeenkomst is teruggekoppeld in de Adviesraad. De Adviesraad trekt na deze
terugkoppeling de volgende conclusie: Inhoudelijk wil de Adviesraad, graag, op overlappende
terreinen onafhankelijk
advies uitbrengen aan B&W.
13. Info over de bijeenkomst met de WMO raden uit de Regio
Met de DB’s van Baarle Nassau en Alphen Chaam heeft het DB een goede bijeenkomst gehad.
Afgesproken is dat jaarverslagen, begroting en adviezen en de verordeningen burgerparticipatie
worden gedeeld.
De DB’s gaan roulerend, 2 maal per jaar, bij elkaar langs. In oktober komen de DB’s weer bij elkaar
en is Baarle Nassau gastheer.
14. Klachtenprocedure
Volgt nog. Stuk was nog niet binnengekomen.
15. Prestatievelden
Brief van SIZA gaat Corrie aan Jan vragen op te pakken aangezien dit zijn prestatieveld betreft.
16. Praktische zaken:
Website (deze heeft een lagere prioriteit dan het jaarverslag en de uit te brengen adviezen en is
daarom nog niet verder opgepakt)
Tekst smoelenboek is aangepast en akkoord. Het komt voorlopig op ons deel van de
gemeentelijke website.
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Nr*
12.13

Actielijst
Jettie heeft offertes opgevraagd voor bouw van de
website.
Rooster van aftreden maken zodat niet alle kennis na
de zittingstermijn van de Adviesraadsleden ineens
vertrekt.
Aan de juridische adviseur van de koepel wordt
nagegaan wat de positie is van een adviesraad als een
onderdeel of heel advies van haar niet wordt
overgenomen door het college. En wat eventuele
route van
bezwaar daartegen zou kunnen zijn.

Houder
Corrie, DB
en Jettie
Op agenda
zetten in
2015
Jettie

Termijn
Loopt maar na
jaarverslag
Voor eind 2015

Linked-in: moet gemaakt als website er is omdat er
een eis is van unieke domein in e-mailnaam van
beheerder van de linked-in page van een
bedrijf/orgaan
De Adviesraad geeft aan na te zullen gaan hoe het
college de rol ziet van de Adviesraad voor wat betreft
toezicht en bevoegdheden op financiën. (n.a.v. de
vraag van organisatie voor mantelzorgers over niet
geoormerkt budget voor mantelzorg compliment dat
wel daarvoor bedoelt is)

Jettie

Wacht op website

DB

April

2.1

De WMO_koepel heeft ons vermeld als “niet lid” in de
lijst die aangeklikt kan worden op de website van de
koepel. Ed gaat na of de betaling vanuit de gemeente
wel gelukt is. En neemt daarna contact op met de
WMO koepel.

Ed

Er is door de
gemeente betaald.
Volgende stap is
benaderen koepel

2.2

De adviesraad zal een document ontvangen,
waarschijnlijk nog voor de vergadering van 18 maart,
Met een voorstel over de klachtenprocedure.
Het DB vraagt Jan om de brief van SIZA op te pakken
Vragen naar de stuurgroep decentralisaties en naar de
transformatie agenda die genoemd worden in de mail
over communicatie van Mevrouw Boon.

Piet
DB
Corrie

Op vergadering 15
april nog niet
ontvangen
april
April / mei

De bedoeling is voor mei het hele jaarverslag in
concept gereed te hebben voor lezing voor het DB.

Jettie en DB

Voor mei

12.16
13.2

13.7

13.11

3.3.
3.4

3.5
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