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1. Opening, mededelingen en vaststelling agenda.
Bijzonder welkom aan het nieuwste lid van onze adviesraad : Ingrid Jansen.
De voordrachtsbrief voor Ingrid is onderweg.
2. Conceptnotulen 20 mei 2015.
Tekstuele opmerkingen verwerkt.
3. In en uitgaande post:
Inkomende post:
- mail d.d. 29-05-2015 m.b.t. ledenbrief NVG budgetten jeugdwet en WMO;
De adviesraad vraagt zich af wat met dit extra budget voor 2015 wordt gedaan. De adviesraad
is van mening dat dit budget geheel ingezet moet worden voor het sociaal domein. Corrie zal
bij de gemeente nagaan hoe zij van plan is dit budget in te gaan zetten.
- mail d.d. 02-06-2015 m.b.t. WWB cliëntenraad versus adviesraad sociaaldomein;
Hierover is overleg geweest met Vanessa. Op basis daarvan zal Corrie nogmaals bevestigen
aan de WWB cliëntenraad dat de adviesraad zich zal houden aan de afspraken zoals die in het
overleg met Wethouder Dols en Wethouder Zwarts en Peggy zijn besproken.
- mail d.d. 03-06-2015 m.b.t. WMO raad Baarle Nassau voorstel gebruik dienstencheques;
- mail d.d. 03-06-2015 m.b.t. WMO raad Baarle Nassau begroting 2015 en jaaroverzicht;
- mail d.d. 04-06-2015 m.b.t. vragen en antwoorden cumulatie eigenbijdrage en
keukentafelgesprekken;
- Oproep van de Koepel aan de WMO raden m.b.t. toezicht sociaaldomein;
Ook hierover is gesproken met Vanessa. Hierbij is onder andere de vraag aan bod gekomen of
dit geregeld is via de klachten procedure of op een andere wijze. Vanessa komt hier nog op
terug.
- mail Cliëntenraad Vita met een aanvraag tot plaatsing van bankjes op de route Vitawinkelcentrum in Rijen;
De adviesraad neemt dit ter kennisgeving aan. In de brief staat dat deze CC verzonden is aan
de adviesraad omdat deze de belangen voor de gehandicapten behartigd. In mei heeft de
adviesraad, op verzoek van de commissie samenleving, naar de commissie geantwoord op een
brief van het voormalige gehandicapten platform. De adviesraad blijft de mening toegedaan
die zij in die reactie naar de commissie samenleving heeft verwoord.
Uitgaande post:
- geen.
4. Conceptjaarverslag adviesraad 2014.
Zie jaarverslag
5. Klachtenprocedure.
Deze is nog niet binnengekomen.
6. Voortgangsrapportage drie decentralisaties (ter informatie).
Ter info. In de rapportage wordt duidelijk dat er nog geen cijfers beschikbaar zijn.
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7. Terugkoppeling gesprek wethouder inzake evaluatie adviesraad 2014.
De wethouder had met name vragen over 5, benoemde punten in de evaluatie:
1.1.2; De verhouding van de adviesraad met belangenorganisaties
1.1.2: ‘actiever’ zijn in het beleidvormingsproces
1.3.2: als onze adviezen door bijv. landelijke signalen bevestigd worden wordt dit door de
adviesraad gecommuniceerd
4.2: Als de gemeente na een gevraagd of ongevraagd advies om informatie te verstreken aan
burgers besluit bepaalde informatie niet te delen zal de adviesraad dat eventueel via haar
eigen kanalen communiceren.
3.2 Deelname Wethouder aan overleg van de Adviesraad.
Hierover zijn nieuwe afspraken gemaakt.
De adviesraad heeft de punten 1.3.2. en 4.2 extra toegelicht. Zij wil met deze punten
voornamelijk bewerkstelligen dat zij zich verantwoord naar de burgers over hoe zij de
burgerparticipatie vorm geeft.
De adviesraad heeft zeker niet de intentie snel de pers op te zoeken bij een inhoudelijk
verschil van inzicht maar zal altijd eerst de dialoog met de verantwoordelijke ambtenaar en/of
wethouder zoeken.
Bij een procedurele fout of een te laat aangevraagd advies zal de adviesraad eventueel dit
melden in haar advies of in haar notulen zodat burgers weten waarom bijvoorbeeld een
beslissing gecommuniceerd werd dor de gemeente voor er advies van de adviesraad was
(zoals in 2014 helaas is voorgekomen). Ook als de reden voor de fout of vertraging ligt bij de
regio, rijksoverheid, de gemeente of de adviesraad zelf.
8. Reactie gemeente op onze vragen m.b.t. cumulatie eigen bijdragen en ondersteuning
bij keukentafelgesprekken (zie ingekomen post).
- Cumulatie eigen bijdrage: De gemeente vraagt nog geen eigen bijdrage op de Algemene
Voorzieningen dus dit probleem doet zich bij de burgers van Gilze en Rijen niet voor.
- Ondersteuning keukentafelgesprekken: De gemeente gaat dit proces implementeren en zal
in de zomer worden ingevoerd.
Een onafhankelijke (niet het MEE lid van het Sociaal Team) medewerker van MEE zal de
onafhankelijke professionele ondersteuning gaan verzorgen. Daarnaast zullen ook personen
die door de KBO zijn opgeleid ondersteuning gaan bieden op vrijwillige basis.
De adviesraad is blij met dit antwoord. Wel gaat de adviesraad na de implementatie om de
uitvoering te kunnen volgen de gemeente vragen om cijfers over hoe de ondersteuning van
keukentafelgesprekken heeft plaatsgevonden aan te leveren. Het gaat dan om cijfers over
welk percentage van de gesprekken welk ondersteuning uit MEE, KBO en/ of het eigen netwerk
van de cliënt heeft ontvangen.
9.

Planning van de gemeente uit te brengen adviezen (toelichting na reactie
adviesraad).
Het beleidsprogramma zal als volgt aangeboden worden aan de adviesraad:
- 19 augustus wordt het beleidsprogramma oriënterend besproken met de adviesraad.
- In de vergadering van 16 september wordt het stuk voorgelegd en advies gevraagd.
- In de vergadering van 23 oktober wordt een definitief advies vastgesteld
Bij dit beleidsprogramma zal ook de reactie van de gemeente op het functioneel ontwerp
inkoop (AEF rapport) worden apart worden bijgevoegd.
Het regionaal project jeugdwerkloosheid wordt waarschijnlijk ook in augustus voorgelegd.
(afhankelijk van de regio)
Reacties van de gemeente op het Privacy protocol en het Plan van aanpak van het
mantelzorgcompliment volgen nog.
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Tijdelijke vervanging Jettie.
De onderdelen voor communicatie zet Jettie klaar
Ed zal tot oktober notuleren
In augustus/september zal Loes Hesemans de concept adviezen schrijven
Maria gaat in september voorzitten (incl. een keer DB om voor te bereiden)
10.Stand van zaken werving nieuwe leden.
De dorpsraad van Hulten zal in haar nieuwsbrief aangeven dat de adviesraad nog op zoek is
naar leden.
Jettie heeft het dagelijks bestuur een lijstje gemaild met mogelijke interessante VIP
kandidaten.
11.Prestatievelden en terugkoppeling van overleggen.
Prestatieveld 1: Bevorderen sociale samenhang leefbaarheid in dorpen, buurten en wijken:
- Nathalie zal haar plan van aanpak voor de “Civil Society” naar de raad sturen en daarmee
vooraf voor advies voorlegen aan de adviesraad. Maria en Michel zullen deze eerder
ontvangen zodat er eventueel input geleverd kan worden via Maria en Michel. Staat niet in
de planning die de gemeente aan de adviesraad heeft gemaild
Prestatieveld 2: Op preventie gerichte ondersteuning van jongeren met problemen met
opgroeien , en van ouders met problemen met opvoeden:
- De adviesraad is opgevallen dat Staatssecretaris van Rijn en Staatsecretaris Teeven
december 2014 een brief aan alle wethouders Jeugd en alle zorgaanbieders in de jeugdhulp
een brief hebben verzonden. In deze brief werden gemeenten verzocht concrete afspraken
te maken met zorgaanbieders over het persoonlijk informeren van cliënten die jeugdhulp of
hulp vanuit de WMO ontvangen. Hierbij wordt nadrukkelijk gesproken over informatie over
hoe de decentralisatie voor een cliënt op persoonlijk vlak uitwerkt. Niet alleen algemene
informatie. De adviesraad merkt echter dat dit niet voor alle doelgroepen in de jeugdhulp
is gebeurd. Mogelijk vanwege de regionale inkoop. De Adviesraad zal hierover een
omgevraagd advies opstellen.
Prestatieveld 3: Geven van informatie, advies cliëntondersteuning:
- Michel heeft mevrouw Boon benaderd over het communicatieplan van de gemeente en hoe
dit er nu voor staat.
Prestatieveld 4: Ondersteunen ouderen mantelzorgers en vrijwilligers:
- Geen ontwikkelingen die nu onze aandacht vragen.
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:
- Geen ontwikkelingen die nu onze aandacht vragen.
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 Janny gesproken om haar oude contacten en het dossier over te
nemen. Daarnaast heeft Loes contact gehad met Marieke die haar een lijst met
contactpersonen zal doen toekomen. Marieke zal later een afspraak maken met Loes om
haar bij te praten.
Op het verzoek van Loes om ons onderling de verbinding aan te gaan tussen de verschillende
prestatievelden besluiten we eerst de verdieping te zoeken in het prestatieveld, zodat we
voldoende expertise in huis hebben op de verschillende velden, en daarna te verbreden.
Ed zal de nieuwe leden van de adviesraad het beleidskader Sociaal Domein en de inlogcode
van de Koepel mailen.
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12.Communicatie (toelichting Jettie)
De vergadering van 17 juni is aangekondigd op de facebook en in het weekblad Gilze en Rijen.
Ook stond op facebook en in het weekblad een stukje over de kennismaking met het sociaal
team en de bijeenkomst met de dagelijkse besturen van Alphen-Chaam en Baarle-Nassau.
13.Declaraties eerste half jaar (toelichting Ed).
Nog enkele leden moeten hun IBAN nummer doorgeven aan Ed t.b.v. de declaraties.
Ed neemt de presentielijst mee naar het overleg van augustus zodat het eerste half jaar kan
worden gedeclareerd.
14.Rondvraag.
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.
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Nr*
12.13

12.16
13.7

13.11

2.2
3.3.
4.1

4.2
5.1

5.2

5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9

Actielijst
Jettie heeft offertes opgevraagd voor bouw van de
website.
Even mailen aan website bouwer dat ik dat na verlof
oppak
Rooster van aftreden maken zodat niet alle kennis na
de zittingstermijn van de Adviesraadsleden ineens
vertrekt.
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 bedoeld is)
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
en ook met het oude bestuur van het gehandicapten
platform
Loes Hesemans en Loes Versteegh en Ingrid Jansen
leveren naast een tekstje voor het smoelenboek ook
een pasfoto aan zodat het smoelenboek op de
website aangevuld kan worden
Ten behoeve van de uitbetaling van de vergoeding en
invulling van de presentielijst mailen alle leden hun
IBAN nummer aan Ed.
Bij de gemeente nagaan hoe de gemeente het extra
budget voor 2015 (door de niet doorgevoerde korting
van de overheid) gaat inzetten

Houder
Corrie, DB
en Jettie

Termijn
Loopt maar na verlof

Ed DB
augustus

Voor eind 2015

Jettie

Wacht op website

DB

Augustus

Piet

Naar augustus

Is uitgezet
bij Jan

Augustus (i.v.m.
vakantie Jan)

Loes H en
Loes V en
Ingrid

Voor de vergadering
van juni

Allen

Voor de vergadering
van augustus

Corrie

Voor de vergadering
van augustus

Corrie zal nogmaals bevestigen aan de WWB
cliëntenraad dat de adviesraad zich zal houden aan de
afspraken zoals die in het overleg met Wethouder
Dols en Wethouder Zwarts en Peggy zijn besproken
en later in onze mail is voorgesteld.
Jettie rond het jaarverslag af zoals afgesproken in de
vergadering van 17 juni.
Het jaarverslag zal dan worden aangeboden aan de
gemeente en op de pagina van de gemeentewebsite
worden gezet.
Inlog gegevens van de WMO koepel aan alle leden
mailen
Beleidskader Sociaal Domein aan de nieuwe leden
mailen
Gegevens m.b.t. uitgebrachte adviezen en gestelde
vragen aan de gemeente van januari t/m juni vast
klaarzetten voor jaarverslag 2015
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

Corrie

Juni

Jettie

Juni

Ed

Juli

Ed

Juni

Ed

Juni

Jettie

Juni

Jettie

Na verlof

Corrie

Na de zomer
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