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1. VOORWOORD
Voor u ligt het gezamenlijke jaarverslag 2019 van de Wmo-raad, de Stichting Seniorenplatform
Oisterwijk (SSPO) en de Klankbordgroep Wet werk en bijstand (Wwb). In dit verslag informeren wij u
op hoofdlijnen over de activiteiten van de gezamenlijke adviesraden in het afgelopen jaar.
De Wmo-raad is het wettelijke adviesorgaan van het college van B&W voor alle maatregelen die de
gemeente treft op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning. Daarnaast zijn ook de
maatregelen van de gemeente ter uitvoering van de Jeugdwet tot het werkterrein van de Wmo-raad
gaan behoren. De Klankbordgroep Wwb is het adviesorgaan van het college van B&W voor alle
maatregelen die de gemeente treft op basis van de Participatiewet. De SSPO behartigt de belangen
van ouderen en adviseert over het ouderenbeleid, op basis van een convenant met de gemeente.
In de loop van het jaar zijn de drie adviesraden steeds nauwer gaan samenwerken. In 2019 hebben zij
nog uitsluitend gezamenlijke adviezen uitgebracht. Per 1 januari 2020 zijn de drie adviesraden
opgegaan in één geïntegreerde Adviesraad Sociaal Domein.
Gedurende 2019 hebben de leden van de adviesraden de (gemeentelijke) politiek nauw gevolgd en
contacten onderhouden met de wethouder, beleidsambtenaren en de Commissie (later Raadsplein)
inwonerszaken. Daarnaast hebben de leden van de adviesraden zich ingespannen om op de hoogte te
blijven van wat er speelt in het sociaal domein in onze gemeente. Daartoe hebben zij contact gehad
en overleg gevoerd met uiteenlopende organisaties die actief zijn in het sociaal domein. Het is voor de
adviesraden belangrijk te weten hoe het gemeentelijke beleid in de praktijk uitwerkt. Tegelijkertijd is
het steeds weer een uitdaging om daarvan een voldoende sluitend beeld te krijgen. Dit onderdeel van
de taak van de adviesraden zal ook volgend jaar onverminderde aandacht vragen.
Enkele leden van de drie adviesraden hebben in de loop van het jaar hun functie neergelegd. Wij zijn
hen dank verschuldigd voor hun bijdragen aan de werkzaamheden van hun adviesraad. Dank gaat ook
uit naar de andere leden van de adviesraden voor hun inzet en toewijding in het afgelopen jaar.
Namens de Adviesraad Sociaal Domein i.o.
Wouter Verschuur,
waarnemend voorzitter
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2. POSITIE VAN DE ADVIESRADEN
De Wmo-raad en de Klankbordgroep Wwb hebben een onafhankelijke positie en kunnen neutraal hun
adviezen uitbrengen. Voor belangenbehartiging bestaan andere kanalen waarlangs specifieke groepen
hun belangen en wensen naar voren kunnen brengen.
De Wmo-raad onderhoudt contacten met uiteenlopende groepen en organisaties in de samenleving,
waaronder belangengroepen, om een beeld te krijgen van de ontwikkelingen in het sociaal domein en
van de uitwerking van het gemeentelijke beleid in de praktijk. Het opgedane inzicht vormt mede de
basis voor de adviezen van de Wmo-raad.
De Klankbordgroep houdt zich op de hoogte van de ervaringen van inwoners die bijstand en
ondersteuning van de gemeente ontvangen bij het vinden van passend werk.
De SSPO heeft een andere positie. Deze organisatie behartigt de belangen van zijn achterban en
fungeert tevens als adviesorgaan van het college.

3. ONTWIKKELING NAAR ÉÉN SOCIALE ADVIESRAAD
In 2018 werden initiatieven ontwikkeld om de drie afzonderlijke adviesorganen samen te voegen tot
één onafhankelijke sociale adviesraad. Gedurende de overgangsfase, die liep vanaf begin 2018 tot eind
2019, hebben de adviesorganen hun advies uitgebracht via het Coördinatiepunt, gevormd door de
voorzitters van de drie adviesorganen. Het coördinatiepunt was het formele aanspreekpunt voor het
college en bewaakte de integraliteit van de adviezen.
Vanaf 2019 hebben de drie adviesraden gezamenlijk vergaderd en adviezen uitgebracht. Het
coördinatiepunt, nog steeds het formele aanspreekpunt voor het college, werd hiermee onderdeel van
de gezamenlijke vergadering. De samenwerkende adviesraden kregen de naam Adviesraad Sociaal
Domein i.o.
Eind 2019 zijn de voorbereidingen getroffen voor de juridische samenvoeging van de adviesorganen.
De leden van de adviesorganen hebben kunnen aangeven of zij al of niet wilden doorgaan in de nieuwe
adviesraad. Hieruit bleek dat er twee vacatures waren te vervullen. Voor deze vacatures zijn nieuwe
leden geworven. Daarmee was de samenvoeging van de adviesorganen, in personele zin, een feit.

4. SAMENSTELLING VAN DE ADVIESRAAD SOCIAAL DOMEIN I.O.
De samenstelling van de gezamenlijke vergadering van de drie adviesraden is in de loop van 2019
regelmatig gewijzigd vanwege het terugtreden van leden van de Klankbordgroep Wwb en van het
bestuur van de SSPO. Per 1 april 2019 is Leo Versteeg, secretaris van de Wmo-raad, gestopt.
Vanaf september 2019 was de Adviesraad Sociaal Domein i.o. als volgt samengesteld. Tussen haakjes
is aangegeven, via welk pad toetreding tot de Adviesraad i.o. plaatsvond.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wouter Verschuur
Jan Schmitz
Wilma Weren
Pieternel Ermen
Frans Monchen
Inge de Monyé
Joost Wagenmakers
Jos de Kort
Hanneke Grootaarts

(Wmo-raad)
(Wmo-raad)
(Wmo-raad)
(Wmo-raad)
(Klankb.gr. Wwb)
(SSPO)
(SSPO)
(nieuw lid)
(nieuw lid)
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waarnemend voorzitter
penningmeester
(treedt af per 1 januari 2020)

(vanaf 1 december 2019)
(vanaf 1 december 2019)
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5. VERDELING VAN DE AANDACHTSGEBIEDEN
Vanwege de breedte van het adviesterrein, dat nu het gehele sociaal domein omvat, heeft de
Adviesraad Sociaal Domein i.o. besloten portefeuillehouders aan te wijzen. De portefeuillehouder
coördineert de activiteiten en de advisering op zijn/haar aandachtsgebied en is voor derden en voor
de gemeente het aanspreekpunt voor het aandachtsgebied. Drie aandachtsgebieden vallen samen met
de werkgebieden van sociale wetten. Daarnaast heeft de adviesraad ervoor gekozen het
ouderenbeleid als aandachtsgebied te blijven onderscheiden.
De nieuwe Adviesraad Sociaal Domein heeft als opdracht integrale adviezen uit te brengen, dat wil
zeggen adviezen die rekening houden met effecten op alle aandachtsgebieden. Het is dan ook niet de
bedoeling dat het onderscheiden van aandachtsgebieden tot verkokering binnen de adviesraad leidt.
Integendeel, leden van de adviesraad leveren hun inbreng op meerdere terreinen, afhankelijk van hun
ervaring, specifieke kennis en interesses. De portefeuillehouders hebben daarbij, zoals gezegd, een
coördinerende rol.
De adviesraad onderscheidt de volgende aandachtsgebieden, betrekking hebbend op de aangegeven
wetten en met in 2019 als portefeuillehouders:
-

Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning)
portefeuillehouder: vacant

-

Jeugd (Jeugdwet)
portefeuillehouder: Jan Schmitz

-

Participatie (Participatiewet, Wet gemeentelijke schuldhulpverlening)
portefeuillehouder: Frans Monchen

-

Ouderen
Portefeuillehouder: Inge de Monyé

6. FINANCIËLE VERANTWOORDING
LASTEN

BEGROOT

REALISATIE

VERSCHIL

Vacatiegeld raadsleden

€ 3.000,00

€ 1.968,75

€ 1.031,25

1

5.000,00

7.326,27

-/- 2.326,27

2

500,00

500,00

0,00

2.500,00

85,00

2.415,00

500,00

587,25

-/- 87,25

6.000,00

2.741,58

3.258,42

Hosting en onderhoud website

350,00

430,75

-/- 80,75

Diversen

250,00

71,50

178,50

€ 18.100,00

€ 13.711,10

€ 4.388,90

Secretariële ondersteuning
Contributie Koepelraden Wmo
Deskundigheidsbevordering / scholing
Afscheidsdiner Wmo-raadsleden
PR en communicatie

Totaal / resultaat

3
4

1) Door het vertrek van een drietal leden van de Wmo-raad in het begin van het jaar en het
verstrekken (vanaf september) van eenzelfde vergoeding aan de leden van de Klankbordgroep
en de SSPO zijn de totale kosten lager uitgevallen.
2) Vanwege de samenvoeging van de Wmo-raad, de Klankbordgroep en de SSPO zijn een aantal
taken die voorheen door het DB van de Wmo-raad werden uitgevoerd, neergelegd bij het

Jaarverslag 2019 Wmo-raad, SSPO, KBG Wwb

Pagina 3 van 4

secretariaat. Hierdoor zijn de kosten aanzienlijk toegenomen. Ook voor 2020 is voor deze
werkwijze gekozen en is de begroting dienovereenkomstig aangepast.
3) Er zijn nauwelijks kosten gemaakt voor scholing. Reden is de drukte die iedereen ervaren heeft
door het samengaan van de drie adviesraden.
4) Ook in dit jaar zijn er geringe uitgaven gedaan voor PR en communicatie. De oorzaak genoemd
onder ad 3 Is daar mede debet aan. De verwachting is dat met de nieuwe website en de pagina
in de Nieuwsklok de kosten voor PR in 2020 zullen toenemen.

7. UITGEBRACHTE ADVIEZEN
ONDERWERP

DATUM

Advies Wijziging verordening Wmo

4 februari

Advies Toewijzingsbeleid seniorenappartementen

5 maart

Advies n.a.v. raadsinformatiebrief Update basisstructuur

11 maart

Advies 1-loketfunctie

8 juli

Advies Beschermd wonen, maatschappelijke opvang, preventie GGZ en
verslavingszorg

11 juli

Advies Zienswijze toekomst WSD

27 november

Advies Onderzoek basisstructuur

10 december
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