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1. VOORWOORD
Voor u ligt het jaarverslag 2018 van de Wmo-raad Oisterwijk. In dit verslag informeren wij u op
hoofdlijnen over de activiteiten die de Wmo-raad het afgelopen jaar ontplooid heeft. Op het gebied
van het Sociaal Domein (Wmo, Jeugdwet en Participatiewet) heeft de gemeente er de afgelopen
jaren veel taken bijgekregen. Dit betekende voor de Wmo-raad dat ook in 2018 veel tijd geïnvesteerd
is om in beeld te krijgen welke consequenties deze veranderingen hebben voor (kwetsbare) inwoners
van Oisterwijk. Dit is van belang om in het verlengde daarvan het college van B&W over de effecten
van deze veranderingen (pro)actief te kunnen adviseren. De uitbreiding van het takenpakket binnen
het Sociaal Domein betekent dat ook de Wmo-raad te maken krijgt met ‘nieuwe’ groepen burgers die
voorheen niet of nauwelijks bij de gemeente in beeld waren. Om deze groepen goed in beeld te
krijgen en te houden zijn de werkzaamheden van de Wmo-raad in 2018 opnieuw onderverdeeld in
aandachtsgebieden en hebben wij ons beraden op onze werkwijze. De aandachtsgebieden zijn
verdeeld onder de leden van de Wmo-raad die actief de ontwikkelingen op de onderscheiden
aandachtsgebieden volgen. Een overzicht van deze inventarisatie vindt u in dit verslag in paragraaf 7.
Ook in 2018 heeft de Wmo-raad de (gemeentelijke) politiek nauw gevolgd en contacten
onderhouden met de wethouder, de Commissie Inwonerszaken en beleidsambtenaren.
Onderwerpen waarover wij in dit verband hebben gesproken, input hebben geleverd en geadviseerd,
zijn o.m. de Jeugdwet, het Uitvoeringsplan Jongerenwerk 2018, de verordeningen Jeugdhulp en
Wmo, de Verzamelverordening Participatiewet, de Huishoudelijke Hulp en de communicatie
daarover, de kwartaalrapportages Sociaal Domein, het Armoedebeleid, de Uitvoeringsnota
Basisstructuur, het Koersdocument Sociaal Domein en het Spoorboekje transitie Beschermd Wonen
2021. Dit laatste via het regionaal overleg SAR’s HvB.
Voor het goed kunnen uitvoeren van het werk van de Wmo-raad is het van belang dat de Wmo-raad
weet wat er in de Oisterwijkse samenleving speelt. Daartoe hebben we in 2018, naast de overleggen
met wethouder en ambtenaren en het bijwonen van de vergaderingen van de Commissie
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Inwonerszaken, overleg en contact gehad met uiteenlopende groepen en mensen in Oisterwijk. Dit
vond plaats middels gesprekken met inwoners, vertegenwoordigers van cliëntenorganisaties en
maatschappelijke organisaties en het bezoeken van themabijeenkomsten. Ook in dit verband maar
niet uitputtend: contacten met de Dementie Coöperatie Oisterwijk, met het regionaal netwerk
Innovatie Jeugd en met Contour de Twern. Daarnaast hebben we gesproken met de VO-school
Durendael, met wijkcentra, enz. Verder zijn er gesprekken geweest met wijkverpleegkundigen, met
de SVM en de KBO. Wij brachten diverse werkbezoeken en woonden relevante themabijeenkomsten
bij.
Experimenten met nieuwe werkvormen
In september 2017 had de Wmo-raad een oproep gedaan aan de politieke partijen om in hun
verkiezingsprogramma’s aandacht te besteden aan een aantal klemmende vraagstukken in het
sociaal domein. In vervolg daarop heeft de Wmo-raad direct na de verkiezingen het initiatief
genomen tot een zgn. Ronde tafel-gesprek over drie belangrijke sociale thema’s: armoede,
eenzaamheid en zorgafhankelijkheid. Dit gesprek heeft in april 2018 onder leiding van een externe
gespreksleider plaats gevonden. Aanwezig waren de (nieuwe) leden van de Commissie
Inwonerszaken en een breed scala aan professionals uit zorg- en welzijnsorganisaties. De voorzitter
van de Wmo-raad presenteerde maatschappelijke en sociale kengetallen van de gemeente
Oisterwijk. Aan drie tafels werd door direct betrokken professionals aan de hand van een casus
gediscussieerd over de herkenbaarheid van deze thema’s in Oisterwijk en over mogelijke
oplossingsrichtingen. Als afsluiting vond een gesprek met raads- en commissieleden plaats. De
aanwezigen waren unaniem van mening dat een informatieve avond als deze, waarop duidelijk
wordt waar het in het Sociaal Domein werkelijk om gaat en waar de speerpunten horen te liggen,
navolging verdient.
Stapsgewijze intensivering van de samenwerking met SSPO en Klankbordgroep Wwb
In 2018 hebben we de samenwerking met de SSPO en de Klankbordgroep Wwb voortgezet. Wij zijn
o.m. gezamenlijk actief betrokken geweest bij het Koersdocument Sociaal Domein 2018-2030 van de
gemeente Oisterwijk. Daarnaast hebben wij nauw samengewerkt met de SSPO met betrekking tot de
wijze waarop de Huishoudelijke hulp in de praktijk georganiseerd is. Aandacht is besteed aan de
knelpunten die daarbij optreden en de wijze waarop de gemeente daarover gecommuniceerd heeft.
Met de Klankbordgroep Wwb hebben we samengewerkt bij het advies over de verzamelverordening
Participatiewet. De intentie was om in 2018 de samenwerking met SSPO en Klankkbordgroep Wwb
fasegewijs en op een niet vrijblijvende manier verder vorm te geven. Dat is gelukt. De insteek was en
blijft het voorkomen van dubbel werk en samen zorg dragen voor zo veel mogelijk geïntegreerde
adviezen. Dit onder de noemer ‘Samen op weg naar een Sociale Raad in Oisterwijk’.
In de loop van 2018 heeft de Wmo-raad opnieuw geconstateerd dat zij vaak onvoldoende tijd krijgt
om onderbouwde en gedragen adviezen uit te brengen. Om haar taak goed te kunnen uitvoeren
(toetsen, consulteren en adviezen uitbrengen) dient aan een aantal basisregels, zoals het tijdig
ontvangen van stukken, voldaan te worden. Eind 2018 zijn de geconstateerde knelpunten met de
wethouder besproken en zijn nieuwe werkafspraken gemaakt.
In oktober 2018 heeft onze voorzitter, Krijn in ’t Veld, om gezondheidsredenen zijn functie moeten
neerleggen. Totdat een definitieve opvolger is gevonden, neemt ondergetekende de voorzitterstaken
waar. Ria Stam en Corine Huijbregts hebben aangekondigd per 1 januari 2019, om persoonlijke
redenen, hun lidmaatschap van de Wmo-raad te beëindigen. Wij zijn hen allen dank verschuldigd
voor hun inzet en hun bijdragen aan de werkzaamheden van de Wmo-raad. Dank gaat ook uit naar
de andere leden van de Wmo-raad voor hun toewijding en inzet in het afgelopen jaar.
Wouter Verschuur,
waarnemend voorzitter
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2. TAAK VAN DE WMO-RAAD
De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) heeft tot doel ervoor te zorgen dat iedere burger de
gelegenheid krijgt op eigen wijze mee te doen in de samenleving en zoveel mogelijk een zelfstandig
leven te leiden: jong en oud, met of zonder beperking. De Wmo verplicht de gemeente om inwoners
en cliënten te betrekken bij het ontwikkelen, uitvoeren en evalueren van het beleid op het gebied
van de maatschappelijke ondersteuning. In de gemeente Oisterwijk adviseert de Wmo-raad het
college van B&W gevraagd en ongevraagd over tal van onderwerpen die wonen, werken, welzijn,
zorg en vervoer betreffen. Het belang van de inwoner en van de cliënt is daarbij leidend.

3. POSITIE VAN DE WMO-RAAD
De Wmo-raad bestaat uit 8 deskundige en onafhankelijke leden en heeft tot taak het college van
B&W gevraagd en ongevraagd te adviseren over haar plannen op het terrein van de Wmo.
Uitgangspunt is, dat iedereen de kans moet krijgen actief mee te doen in de samenleving. Een
proactieve houding van de gemeente is daarbij onontbeerlijk om aanwezige potenties in de kernen
van de gemeente Oisterwijk naar boven te halen, met veel ruimte voor eigen initiatieven. De Wmoraad heeft een onafhankelijke positie en kan neutraal haar adviezen uitbrengen. Voor belangenbehartiging bestaan andere kanalen waarlangs specifieke groepen hun belangen en wensen naar
voren kunnen brengen. De Wmo-raad benadert deze afzonderlijke belangengroepen regelmatig en
bespreekt met hen de specifieke vraagstukken op hun terrein. Daarnaast onderhoudt de Wmo-raad
contact met uiteenlopende groepen en organisaties in de samenleving. De Wmo-raad wil de
spreekbuis zijn van alle (groepen) inwoners die te maken hebben met het gemeentelijk beleid ten
aanzien van het Sociaal Domein. Het adviesterrein van de Wmo-raad heeft zich dan ook verbreed tot
het gehele Sociaal Domein, dus ook tot de beleidsterreinen van de Jeugdwet en de Participatiewet.

4. ONTWIKKELING NAAR ÉÉN SOCIALE RAAD
De gemeente kent nog twee adviesorganen binnen het Sociaal Domein: de Klankbordgroep Werk en
Bijstand die een formele positie heeft op basis van de Participatiewet en de Stichting
SeniorenPlatform Oisterwijk die het college op basis van een convenant adviseert op het gebied van
het ouderenbeleid. Hierboven werd reeds gememoreerd dat het werkterrein van de Wmo-raad
inmiddels dat van de Participatiewet overlapt. Ouderenbeleid heeft grote overlappingen met de
Wmo. De drie adviesorganen voelen dan ook de behoefte om nauwer samen te werken en hebben
dat bij het uitbrengen van bepaalde adviezen ook gedaan. De gemeente heeft te kennen gegeven
behoefte te hebben aan integrale adviezen die rekening houden met de effecten en vereisten van
alle drie de sociale wetten. Uit efficiency-overwegingen wil de gemeente graag met één
adviesorgaan te maken hebben. Deze ontwikkelingen hebben geleid tot de instelling in februari 2018
van het Coördinatiepunt, gevormd door de voorzitters van de drie adviesorganen, dat als
aanspreekpunt voor de gemeente functioneert. De drie adviesraden brengen hun adviezen via het
Coördinatiepunt uit, het Coördinatiepunt bevordert en bewaakt de integraliteit van de adviezen. Het
Coördinatiepunt is een stap op weg naar de vorming van één Sociale Raad. Sinds eind 2018
vergaderen de drie adviesraden gezamenlijk. Het is de bedoeling dat eind 2019 de geïntegreerde
Sociale (Advies) Raad een feit is.
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5. WERKWIJZE WMO-RAAD
De werkwijze van de Wmo-raad is vastgelegd in de verordening Wmo-raad Oisterwijk en in het
huishoudelijk reglement. De Wmo-raad vergadert maandelijks. Op de agenda staan uiteenlopende
onderwerpen ter bespreking of ter advisering. Tijdens de vergaderingen maken de wethouder en de
ambtenaren op verzoek of op eigen initiatief gebruik van de mogelijkheid om toelichting te geven op
de beleidsnota’s en beleidsplannen en kunnen de Wmo-raadsleden reageren en vragen stellen.
Daarnaast onderhoudt de Wmo-raad contacten met uiteenlopende groepen en mensen door middel
van gesprekken en themabijeenkomsten. De Wmo-raad bevordert haar deskundigheid door het
volgen van cursussen en door het bezoeken van bijeenkomsten van bijvoorbeeld diverse
belangengroepen en de Koepel Adviesraden Sociaal Domein.
In 2018 heeft de Wmo-raad, samen met de SSPO en de Klankbordgroep Wwb, tijdens een beleidsdag
haar werkwijze en positiebepaling tegen het licht gehouden en de agenda voor 2019 besproken. De
adviesraden willen meer aandacht besteden aan het ophalen van de ervaringen van inwoners die
gebruik maken van sociale regelingen of andere vormen van hulp en ondersteuning uit de
basisstructuur en hebben methoden verkend om dat te realiseren. De adviesraden willen bij
belangrijke beleidsnota’s vooraf hun inbreng leveren, voordat de concept-nota wordt opgesteld.
Verder is de intentie om de onderwerpen integraal te benaderen nogmaals bevestigd.

6. SAMENSTELLING VAN DE WMO-RAAD IN 2018
• Krijn in ’t Veld
voorzitter (afgetreden in oktober 2018)
• Leo Versteeg
secretaris
• Jan Schmitz
penningmeester
• Ria Stam
lid (treedt af per 1 januari 2019)
• Wilma Weren
lid
• Wouter Verschuur
lid (waarnemend voorzitter vanaf november 2018)
• Pieternel Ermen
lid
• Corine Huijbregts
lid (treedt af per 1 januari 2019)
De leden van de Wmo-raad zijn op persoonlijke titel lid van de raad. Zij vertegenwoordigen geen
specifieke groepen of organisaties.

7. VERDELING AANDACHTSGEBIEDEN
In 2018 zijn de onderstaande aandachtsgebieden gehanteerd. Ieder lid (in koppels) volgt de
ontwikkelingen op zijn/haar aandachtsgebieden actief. Dit houdt o.m. in het lezen en bestuderen van
relevante ontwikkelingen en het in gesprek gaan met cliënten en met hulpverleners (professionals en
vrijwilligers) die op de onderscheiden aandachtsgebieden actief zijn. Daarbij wordt, waar nodig, ook
gebruik gemaakt van de kennis en kunde en het netwerk van het ambtelijk apparaat van de
gemeente. De vetgedrukte namen zijn van degenen die optraden als 1e aanspreekpunt.
• Jeugdbeleid en jeugdzorg
Jan Schmitz en Leo Versteeg
• Basisstructuur, vrijwilligers, mantelzorg en kwetsbare ouderen
Corine Huijbregts, Ria Stam, Wouter Verschuur, Wilma Weren
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• Daklozen, verwarde personen en verslavingszorg
Krijn in’t Veld, Pieternel Ermen
• Migranten en statushouders
Wilma Weren, Jan Schmitz, Pieternel Ermen
• Participatiewet- /armoede
Wilma Weren, Ria Stam, Wouter Verschuur

8. FINANCIËLE VERANTWOORDING
Begroting en realisatie 2018
Lasten

Begroot

Realisatie

Vacatiegeld Wmo-raadsleden

3.000,00

3.000,00

Secretariële ondersteuning

5.000,00

5.344,58

500,00

500,00

2.500,00

3.155,77

Contributie Koepel Adviesraden Sociaal
Domein
Deskundigheidsbevordering/scholing
Afscheidsdiner Wmo-raadsleden

500,00

PR & communicatie

6.000,00

Hosting en onderhoud website

350,00

157,26

Diversen

250,00

68,85
-------------

Totaal

18.100,00

12.226,49
-------------

Resultaat

5.873,51

9. UITGEBRACHTE ADVIEZEN.
Onderwerp

Datum

Advies over het plan van aanpak mantelzorgondersteuning

4 januari

Advies over de oprichting Stichting Leergeld Oisterwijk

15 maart

Advies over aanstelling vertrouwenspersoon Wmo & Werk en
Inkomen (gezamenlijk met SSPO).

7 juni

Advies n.a.v. onderzoek ‘De effectiviteit van de jeugdbeschermingsketen’ (rapportage Van Montfoort)

11 juni

Regionaal advies over het programma van eisen voor de
aanbesteding van Wmo begeleiding

15 augustus

Aandachtspunten van de dementieconsulenten

25 september

Advies over de Verordening Jeugdhulp 2019

25 september

Advies over het Koersdocument Sociaal Domein

4 oktober
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BIJLAGE – Verslagen per aandachtsgebied
Van drie aandachtsgebieden treft u hieronder een verslag van de voorgenomen c.q. uitgevoerde
onderzoeken en werkzaamheden aan. Op het gebied van de Participatiewet zijn geen bijzondere
activiteiten ondernomen, anders dan het bijwonen van een tweetal regionale bijeenkomsten.
De (aanstaande) personele wisselingen hebben tot gevolg gehad dat voor de overige
aandachtsgebieden geen verslagen zijn opgesteld.

a. Jeugdbeleid en jeugdzorg
Uitgangspunten:

Doelen:

Uitgangspunt 1.
Als zich bij een (individuele) jongere problemen voordoen, dan is de zorg meestal
toereikend.
Omdat het jeugdbeleid, lokaal en regionaal, veelal curatief is ingesteld, is het van
belang de beleidsontwikkelingen en de beleidsvoornemens goed te volgen, te
bediscussiëren en, indien nodig, van adviezen te voorzien. Hierbij gebruiken we de
adviesbrief over de Koers Jeugdhulp van oktober 2017 en de antwoordbrief van
het college van november 2017 als zgn. onderlegger.
Uitgangspunt 2.
Preventie en vroegsignalering bedoeld als het voorkomen van
jeugdproblematieken of in een vroegtijdig stadium, bijtijds, actie ondernemen om
groei van de problematiek te voorkomen.
Uitgangspunt 3.
Als er zich geen problemen voordoen, bestaat er (te) weinig zicht op individueleen groepsontwikkelingen.
Inhoud:
- Wat zijn de ervaringen en de wensen van jongeren?
- Wat zijn de ervaringen en de wensen van ouders professionals en
organisaties?
- Welke voorzieningen zijn er of zijn nodig?
- Zijn er alternatieven c.q. nieuwe initiatieven?
- We streven hierbij naar meetbare feiten en resultaten.
-

Meer ontwikkelingskansen voor kinderen realiseren.
Een doorgaande ontwikkelingslijn bieden.
Een sluitend aanbod van voorzieningen realiseren.
Bevorderen van de maatschappelijke participatie van jongeren.
Vergroten van de zelfredzaamheid van jongeren.
Versterken van het opvoedkundige klimaat in wijken, (brede) scholen,
kinderopvang en peuterspeel-(groepen).
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Werkwijze:

Om meer grip te krijgen op de uitgangspunten wilden we – als pilot – de wijk
Westend bevragen. ‘We gaan a.h.w. de diepte in’. Zo hoopten we een werkwijze
te ontwikkelen die van toepassing kon zijn op de andere wijken van onze
gemeente.
Punten die bij alle groepen aan de orde zouden komen zijn:
- Groepsvorming
- Impact gezinssituatie
- Passend onderwijs
- (School)maatschappelijk werk voortijdig schoolverlaten
- Preventie probleemgedrag
- Karakterbeschrijving van de wijk
- Armoedebeleid
- Taalachterstand
Groepen die aangesproken worden in de wijk Westend:
- Ambtenaren
- Brede school (onderwijs en kinderopvang)
- Buurthuis
- Kinderen, jeugd en jongeren en hun ouders/opvoeders
- Organisaties die actief zijn binnen deze leeftijdscategorie (0 tot 23 jaar), o.a.
de schakelfunctionaris voor de wijk
Tijdspad 2018
Wij waren voornemens de diverse bezoeken c.q. gesprekken voor juli 2018 af te
leggen.
In september 2018 konden dan conclusies getrokken worden. Bijvoorbeeld: Kan
de pilot een format worden, dat we in alle wijken kunnen gebruiken

Effecten:

Door allerlei omstandigheden zijn wij er niet toe gekomen om de voorgenomen
werkwijze in de praktijk uit te voeren.
Hetgeen we betreuren.
We gaan ons in het nieuwe jaar bezinnen of deze werkwijze toch niet opnieuw
opgepakt moet worden. Zeker gezien de koerswijziging die zich in het brede
sociaal domein voltrekt waarin inwoners en direct betrokkenen vanaf het begin
meegenomen worden in het thema/de problematiek. Hierbij past een wijkgewijze
aanpak waarin de vindplekken het startpunt dienen te zijn voor de
beleidsontwikkeling en de uitvoering.
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b. Mensen met een psychische problematiek (verwarde personen) en Bescherm Wonen
In 2018 heeft de Wmo-raad geen actieve betrokkenheid kunnen hebben bij nadere uitwerking van de
thema’s vrijetijdsbesteding, vrijwilligerswerk en dagbesteding voor mensen met een psychische
kwetsbaarheid. In 2017 is mede door toedoen van de Wmo-raad een eerste inventarisatie door de
gemeente Oisterwijk geweest van groepen inwoners die onder de brede noemer vallen van mensen
met een psychische problematiek. Dit varieert van mensen met een verstandelijke beperking (LVB),
mensen met NAH, mensen met een psychische/psychiatrische problematiek, verwarde personen,
mensen met verslaving e.d. In beginsel zouden ook mensen met dementie daartoe gerekend kunnen
worden. De focus ligt op volwassenen, o.a. de Hondsberg is daarom niet expliciet meegenomen.
In deze inventarisatie is bekeken welke formele en informele hulp- en zorgorganisaties zich voor deze
mensen inzetten, welke aangepaste woonvormen er zijn en welke vormen van dagbesteding en
aangepast werk. Deze inventarisatie is afgesloten met een zgn. Sociaal Diner (op 27 oktober 2017)
waar de focus lag op de thema’s vrijetijdsbesteding en dagbesteding.
De Wmo-raad heeft daarmee het onderwerp op de agenda van de gemeente weten te krijgen,
zodanig dat nadere invulling gegeven kon worden aan de zeer algemeen opgestelde paragraaf over
dit aandachtsveld en de mensen die het betreft in het beleidsplan 2017-2018. Zij zag het echter niet
als haar taak om actief de vervolgacties te monitoren die voort (zouden moeten) vloeien uit het
Sociaal Diner. Dat lag meer op het terrein van de betreffende beleidsambtenaren en enkele
belangrijke spelers in het veld zoals RIBW-Kiemuur, MEE, Juvans, Contour deTwern en Mentorhulp
Oisterwijk. De werkgroep die het vervolg zou uitwerken heeft in 2018 een bijeenkomst belegd in
Tiliander. De Wmo-raad was hiervoor niet uitgenodigd.
Wat in 2018 nadrukkelijk aan bod kwam was het onderwerp Beschermd Wonen (BW), een regionaal
dossier dat ook Oisterwijk aangaat. In verband met de voorgenomen decentralisatie van BW van de
centrumgemeenten – in ons geval Tilburg – naar alle gemeenten, naar verwachting in 2021, is in
2018 een regionale projectgroep in het leven geroepen. Deze projectgroep is op haar beurt gestart
met een regionale inventarisatie, en wel van van alle woonvoorzieningen BW in de 9 gemeenten
HvB. De uitkomsten zijn gebruikt voor het opzetten van een zgn. ‘spoorboekje’, een routekaart
waarop het traject van decentralisatie in kaart is gebracht, plus een overzicht van een breed palet
aan voorzieningen voor de inwoners die zijn aangewezen op Beschermd Wonen. Dit spoorboekje is
op 27 juni in Hilvarenbeek gepresenteerd aan vertegenwoordigers van alle Wmo-/Sociale raden HvB.
Vanuit Oisterwijk was een delegatie van 4 personen uit de Wmo-raad en de SSPO aanwezig. In die
bijeenkomst werd ons duidelijk dat het hier niet om ouderen met een dementieproblematiek gaat.
Het spoorboekje is door de regionale projectleider op 25 oktober gepresenteerd aan Commissie
Inwonerszaken van de gemeenteraad Oisterwijk. Uit de inventarisatie van de projectgroep bleek dat
Oisterwijk op de 3e plaats staat als gemeente met voorzieningen BW. Na Tilburg en Waalwijk biedt
Oisterwijk veel zorg op dit terrein. Het is dus een onderwerp dat de Oisterwijkse gemeenschap
nadrukkelijk aangaat. De toegang tot voorzieningen is nu nog centraal geregeld, maar zou op termijn
via de lokale Sociale Teams moeten gaan lopen. Dat vraagt overdracht van kennis vanuit Tilburg.
In november 2018 heeft een regiegroep namens de sociale raden een reactie op alle voorgenomen
acties en voorliggende rapportages opgesteld. Daarin was ook Oisterwijk actief betrokken. Deze
actieve betrokkenheid zal ook in 2019 voortgezet worden. Daarnaast zal opnieuw aandacht gegeven
worden aan de andere thema’s die van belang zijn voor goede zorg aan deze groepen inwoners.
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c. Migranten en statushouders
GEMEENTELIJK BELEID
Voor zover bij onze Wmo-raad bekend is er geen specifieke beleidscyclus voor de inburgering van
vergunninghouders vastgelegd door de gemeente. Dat betekent ook dat er geen monitoring en
evaluatie (bekend) zijn.
In het Beleidsplan 2017-2018 ‘Samen ontwikkelen in het sociaal domein’ wordt vermeld dat: “de
groep vergunninghouders die in onze gemeente is komen wonen sterk is gegroeid. Om hen de in de
gemeente Oisterwijk best mogelijke kans op integratie te bieden, is het nodig dat partners in de
basisstructuur met elkaar samenwerken en nieuwe initiatieven in het kader van integratie,
participatie en educatie ontwikkelen. Om dit te stimuleren zijn er extra impulsgelden opgenomen in
de subsidieregel basisstructuur. Daarnaast verzorgt de Stichting Nieuwkomers en Vluchtelingenwerk
(SNV) workshops in het kader van participatieverklaringstrajecten en verkennen we de mogelijkheid
om een inburgeringsklas in Oisterwijk op te starten.” Over het voorbereiden van vergunninghouders
op een werkzaam leven in Nederland wordt gezegd dat “dit in combinatie met de WSD en
Vluchtelingenwerk zal worden opgepakt. Daarnaast willen we de participatie van
vergunningshouders bevorderen, dit wordt opgepakt in combinatie met Stichting Nieuwkomers
Vluchtelingenwerk.”
Als het gaat om “Trajecten vergunningshouders (door)ontwikkelen kan worden gedacht aan
gecombineerde leer-werkplekken, vrijwilligerswerk, integratiebevordering en integraliteit hiertussen.
Participatie vergunningshouders geschiedt in samenwerking met SNV.”
In de Regeling subsidie leefbaarheid gemeente Oisterwijk 2018 wordt duidelijk gemaakt waaraan de
gemeente Oisterwijk wil bijdragen: “Wij willen dat inwoners van de gemeente Oisterwijk zelfstandige
burgers zijn, die actief deel uitmaken van de samenleving en zowel sociaal als economisch
zelfredzaam zijn. Wij gaan daarbij uit van eigen kracht van inwoners, hun netwerk en de omgeving.
Waar nodig willen we activiteiten die gericht zijn op het versterken van de eigen kracht van inwoners
en hun netwerk stimuleren. Ook de actieve burgers worden uitgenodigd om hier een rol in te spelen.
Uitgangspunt is dat iedere burger een talent heeft en iets zou kunnen betekenen voor een ander.”
Tot heden hebben wij incidenteel ambtelijk overleg gevoerd over de stand van zaken en op handen
zijnde ontwikkelingen. Dat overleg verliep in een aangename sfeer en bood ruimte om elkaar te
bevragen en te informeren. Eind 2018 heeft de gemeente een breed scala aan organisaties
uitgenodigd en hen deelgenoot gemaakt van het plan om vroegtijdig te starten met de voorbereiding
van de wetswijziging wat betreft inburgering. De nieuwe wet inburgering zal medio 2020 in werking
treden. Oisterwijk wil de veranderopgave inburgering eerder oppakken en uitzetten. De essentie van
de wet is dat de gemeente de regie op de inburgering terug krijgt. Belangrijke elementen zijn:
- een vroegtijdige brede intake: al door de gemeente bij het AZC als de koppeling aan de gemeente
bekend is;
- een kort oriëntatietraject;
- zo snel mogelijk deelnemen in een passend traject, d.w.z. zo snel mogelijk naar regulier onderwijs
(fast track), een combinatie tussen werken en leren (duaal) of door middel van het opdoen van
ervaringen zich de taal en gebruiken van de samenleving eigen maken en participeren (Z-route).
Binnen de regio HvB werken de gemeenten samen om een goed aanbod te ontwikkelen. De
basisgedachte is dat er gewerkt wordt vanuit de lokale kracht van elke gemeente afzonderlijk en dat
de regio daar op aanvult.
In Oisterwijk wordt in het bijzonder ingezet op:
- optimaliseren van de informatieoverdracht van COA naar gemeente;
- inburgering: inkopen taalonderwijs in gemeente;
- taal: hoe versterk je elkaar in het leren van de Nederlandse taal;
- huiswerkbegeleiding.
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De deelnemers aan de genoemde bijeenkomst gaven ook aan uitgebreider stil te willen staan bij de
arbeidsmarkt.
ACTIES
1. Sturen van verslag van de vergadering van 30/10 aan de deelnemers medio december (Karen) –
uitgevoerd.
2. Datumprikker uitzetten voor brede vervolgvergadering eind februari 2019 (Karen).
3. Plannen en uitnodigen deelnemers werkgroepen door trekkers medio januari 2019:
a. Onderwerp: informatieoverdracht (Susanne).
b. Inkopen taalonderwijs (Jacco).
c. Taal (Hans/Karen.
d. Huiswerkbegeleiding (Tanja).
Helaas is op dit moment nog steeds geen vervolg gegeven aan deze bijeenkomst van 30 oktober
2018!
Beter een lange adem en continuïteit dan snelle en tijdelijke oplossingen.
De wens om de integratie van vergunninghouders beter te laten verlopen dan in het verleden heeft
de nodige bestuurlijke energie losgemaakt. Veel gemeenten besteden inmiddels specifieke aandacht
aan de bevordering van de participatie van vergunninghouders. Dat is een belangrijk verschil met een
aantal jaren geleden, toen elke specifieke inspanning voor migrantengroepen nog uit den boze was.
De keerzijde van de huidige ontwikkeling is dat het vaak gaat om tijdelijke projecten en dat het
onduidelijk is welke maatregelen en projecten effectief zijn. Zo staan de meeste Syriërs nog aan het
begin van hun integratie en van vluchtelingengroepen die eerder naar Nederland zijn gekomen
weten we dat het geruime tijd duurt voordat participatie op gang komt. Daarom is het essentieel dat
specifiek op vluchtelingen gericht beleid een aanzienlijke periode wordt volgehouden. Ook is van
groot belang dat we meer inzicht krijgen in wat werkt. Specifiek beleid is, net als algemeen beleid
overigens, niet altijd effectief. De komende periode zou benut moeten worden om beter zicht te
krijgen op welke maatregelen effectief zijn en brede toepassing verdienen. Continuïteit en
effectiviteit in het beleid zijn derhalve essentieel; het integratievraagstuk van Syriërs is niet binnen
een paar jaar opgelost. En voor sommige andere bevolkingsgroepen zal de weg wellicht nog langer
zijn.
JEUGDHULP
Per 1 januari 2019 gaat de jeugdhulp aan kinderen in COA-locaties van het COA naar gemeenten.
Sinds 2016 zijn binnen pilots in 10 gemeenten al positieve ervaringen opgedaan. Met deze maatregel
komt de tijdelijke regeling die sinds 2015 is getroffen te vervallen. Gemeenten zijn vanuit de
Jeugdwet verantwoordelijk voor jeugdhulp aan alle minderjarige inwoners. In overleg tussen de
Rijksoverheid (Justitie en Veiligheid), COA en VNG is begin dit jaar afgesproken dat de organisatie en
de inkoop van de jeugdhulp voor asielzoekers per 1 januari 2019 van het COA wordt overgedragen
aan gemeenten.
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