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1. Opening, mededelingen en vaststelling agenda.
Een bijzonder welkom aan Vanessa Timmer en Marieke Blanken van de Gemeente. Zij zullen
het concept van het beleidsprogramma Sociaal Domein 2016-2020 “Transformatie Sociaal
Domein: Denken en Doen” toelichten.
2. Beleidsprogramma sociaaldomein 2016-2020.
Er ligt een eerste concept beleidsprogramma sociaal domein 2016-2020 voor. Vanessa en
Marieke lichten dit concept toe. Het beleidsprogramma moet enerzijds kort en bondig
beschrijven wat de bedoeling is en moet richting geven aan het beleid in de komende jaren.
De adviesraad heeft in het verleden aangegeven graag in een eerder stadium betrokken te
willen worden bij het opstellen van beleidsprogramma’s e.d. Het doel van dit eerste concept is
dan ook om van de adviesraad te horen wat haar mening is op het voorliggende stuk. Het
beleidskader zal met een aantal interne partijen worden besproken.
De adviesraad spreekt zijn waardering uit voor de opzet van het eerste concept, maar heeft
nog wel een flink aantal opmerkingen, aanvullingen en suggesties. Deze worden uitgebreid
met Vanessa en Marieke besproken.
Vanessa en Marieke stellen de opmerkingen suggesties e.d. zeer op prijs en zullen deze
meenemen in de volgende versie die in september/oktober zal verschijnen. Bij de definitieve
versie zal een leeswijzer worden toegevoegd.
3. In en uitgaande post:
Inkomende post:
- Brief d.d. 13-07-2015 gemeente benoeming Ingrid Jansen;
- Nieuwsbrief IederIn nr. 4 (via mailbox) is naar iedereen doorgezonden;
- Conceptverslag reizigersbelang d.d. 19-05-2015 (via mailbox);
- Eigenkracht centrale, betreft wettelijk recht familiegroepsplan(Jeugdwet) en persoonlijk
plan (WMO) d.d. 19-6-2015 (via Mailbox), wordt ter kennisname aangenomen;
- Uitnodiging sociale dienstverlenersoverleg vereniging BUS d.d. 4-9-2015 in Tilburg.
Wordt ter kennisname aangenomen. Er wordt besloten niet te gaan.
Uitgaande post:
- Jaarverslag 2014 verzonden naar de Gemeente;
- Ongevraagd advies communicatie jeugdzorg d.d. 10-7-2015; komt een antwoord op.
- Vacature adviesraad in nieuwsbrief van Dorpsbelang Molenschot.
4. Concept notulen 17 juni 2015.
In de concept notulen worden enkele kleine tekstuele en taalkundige aanvullingen
doorgevoerd. Inhoudelijk zijn er geen opmerkingen. De stand van zaken actielijst wordt
doorgenomen. De notulen worden door de vergadering vastgesteld.
5. Mail van Vanessa naar aanleiding van onze vragen.
De mail wisseling die Corrie heeft gehad met Vanessa wordt door Corrie toegelicht. En van de
vragen betrof de kwaliteit van de maatschappelijke ondersteuning. Dit wordt regionaal
georganiseerd, er zijn ideeën om de GGD hierin een rol te geven, maar hierover is nog niets
besloten. De adviesraad zal dit volgen en zo nodig oppakken.
Onze vragen zijn verder afdoende beantwoord.
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6. Stand van zaken werving nieuwe leden.
De adviesraad heeft ook na de toetreding van drie nieuwe leden nog behoefte aan nieuwe
leden. Via een aantal kanalen heeft de adviesraad leden geworven. Via de Vip zijn mogelijk
nog kandidaten beschikbaar. Omdat de oproep in de nieuwsbrief van Dorpsbelang Molenschot
zeer recent is gedaan, en nog niet duidelijk is of hieruit geschikte kandidaten komen, wordt
besloten om met verder actie even te wachten.
7. Declaratie eerste half jaar.
Omdat er een wettelijke tegemoetkoming is voor het werk dat de leden van de adviesraad
verrichten heeft de gemeente een declaratieformulier opgesteld. De bedoeling is dat de
secretaris dit ieder half jaar bij de gemeente inlevert. Ed doet de declaratie van het eerste half
jaar uit.
8. Terugkoppeling overleg gemeente en voorzitters WWB cliëntenraad en adviesraad.
Door de gemeente was een overleg georganiseerd tussen de voorzitters van de adviesraad, de
WWB cliëntenraad en beleidsambtenaren van de gemeente (Vanessa en Peggy). Helaas kwam
de voorzitter van de cliëntenraad niet opdagen. De aanleiding was de situatie die is ontstaan
na het overleg met de Wethouders met de DB’s van de beide raden. De gemeente heeft daarin
een voorstel gedaan voor samenwerking op overlappende thema’s. Er zijn afspraken gemaakt
door beide parijen. De adviesraad wil zich houden aan de afspraken die in dat overleg zijn
gemaakt. Corrie heeft een toelichting gegeven over de basis van het ontstaan van deze
situatie. Bij de invoering van de adviesraad Sociaal Domein was zij verantwoordelijk voor 7
thema’s van de invoering van de drie decentralisaties waaronder de Participatiewet. Na een
half jaar is dit thema weggehaald bij de adviesraad. De gemeente streeft op alle terreinen naar
een integrale aanpak bestuurlijk, ambtelijke en uitvoerend. Waarom dan niet een adviesraad?
De gemeente gaat dit verder onderzoeken intern bespreken en komt er op terug.
9. Rooster van aftreden leden adviesraad.
Er geldt een wettelijke termijn van vier jaar. Omdat niet geheel duidelijk is wanneer iedereen
in de adviesraad is begonnen, heeft de secretaris een concept rooster van aftreden gemaakt.
Het rooster wordt aangevuld en de volgende keer vastgesteld.
10. Afsprakenlijst en actiepunten uit de evaluatie 2014.
Uit de evaluatie zijn een aantal actiepunten voortgekomen. De eerste afspraak die is gemaakt
is het inventariseren van belangenorganisaties of verenigingen per prestatieveld. Deze zijn in
de onder dit agendapunt te bespreken afsprakenlijst opgenomen.
11. Prestatievelden en nieuwe afspraken inventarisatie belangenorganisaties
terugkoppeling van overleggen.
Prestatieveld 1: Bevorderen sociale samenhang leefbaarheid in dorpen, buurten en wijken:
Michel heeft contact gehad met Natalie m.b.t. tot haar beleidsstuk “Betrokken samenleving”
Dit is in principe klaar. Het kan in de volgende vergadering behandeld worden. Om te
voorkomen dat inbreng van beleidsstukken door elkaar gaat lopen zal dit door Vanessa worden
gecoördineerd.
Prestatieveld 2: Op preventie gerichte ondersteuning van jongeren met problemen met
opgroeien, en van ouders met problemen met opvoeden:
Over dit prestatieveld is geen actualiteit te vermelden. Wij wachten op een antwoord van de
gemeente op ons ongevraagd advies.
Prestatieveld 3: Geven van informatie, advies cliëntondersteuning:
Michel heeft geen reactie gehad van mevr. Boom. Hij heeft dit voorgelegd aan Vanessa. Zij
komt hierop terug.
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Prestatieveld 4: Ondersteunen ouderen mantelzorgers en vrijwilligers:
Ed en Loes Hesemans hebben een gesprek gehad met de Mantelzorgkoepel Gilze en Rijen. Het
was naast een kennismaking voor Loes, ook een informatief en constructief gesprek. Een
aantal zaken zijn besproken. De zorg die de koepel heeft m.b.t. de verdere belasting van
mantelzorgers wordt door de leden van de adviesraad (Ed en Loes) gedeeld. De adviesraad
heeft hieraan in haar overleg al aandacht besteed en zal dit ook blijven doen. De Gemeente zal
in het reguliere overleg van deze zorgen op de hoogte worden gesteld waarbij tevens zal
worden gevraagd hoe zij dit probleem denkt aan te pakken. Met het seniorenplatform zal in
het reguliere overleg in september door Loes kennis worden gemaakt. Verder zullen Loes en
Ed aanschuiven bij het gezamenlijk overleg dat is georganiseerd voor de verschillende
belangengroepen in dit prestatieveld. Dit om signalen op te pikken en om uit een te zetten wat
de adviesraad doet.
Prestatieveld 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:
Over dit prestatieveld valt op dit moment niets te melden omdat Jan niet aanwezig is.
Prestatieveld 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 heeft een kennismakingsrondje gedaan. Zij heeft o.a. gesproken met de
procesregisseur van het veiligheidshuis. Een aantal praktische zaken zijn aan de orde geweest,
zoals de situatie rond vervoer in relatie tot activiteiten die worden georganiseerd c.q.
voorzieningen waarvan men gebruik wil maken in één van de kerndorpen en hoe mensen hier
dan gebruik van kunnen maken. De laagdrempeligheid van voorzieningen is hierbij van belang.
Loes gaat een inventarisatie maken van hetgeen er in haar prestatie speelt en welke kennis er
is welke plannen er zijn en wat men van de adviesraad verwacht.
12. Rondvraag.
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.
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Nr*

Actielijst

Houder

Termijn

12.13

Jettie heeft offertes opgevraagd voor bouw van de
website.
Aan website bouwer mailen dat ik dat na verlof
oppak.

Corrie, DB
en Jettie

loopt maar na verlof

13.7

Linked-In: moet gemaakt worden 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.

Jettie

wacht op website

13.11

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 bedoeld is).

DB

augustus

2.2

De adviesraad zal een document ontvangen,
waarschijnlijk nog voor de vergadering van 18 maart,
Met een voorstel over de klachtenprocedure.

Piet

naar september

3.3.

Het DB vraagt Jan om de brief van SIZA op te pakken
en ook met het oude bestuur van het gehandicapten
platform.

Is uitgezet
bij Jan

september(i.v.m.
vakantie Jan)

5.7

Gegevens m.b.t. uitgebrachte adviezen en gestelde
vragen aan de gemeente van januari t/m juni vast
klaarzetten voor jaarverslag 2015.

Jettie

P.M.

Jettie

na verlof

Corrie

na de zomer

Allen

oktober

5.8
5.9

6.1

Vragen aan WMO koepel en aan de gemeente hoe om
te gaan met reacties van inwoners op facebook.
Gemeente vragen om cijfers van % ondersteuning
keukentafelgesprekken door MEE, KBO-ondersteuners
en/of eigen netwerk.
Uitvoeren actiepunten uit evaluatie Het inventariseren
van belangenorganisaties, verenigingen of wijk en
buurtcomités per prestatieveld.
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