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Jaarverslag 2020 
 
Voorwoord 
Na het overgangsjaar 2019 waarin de Wmo-raad, de klankbordgroep Wwb en de 
SSPO zich voorbereidden op hun integratie, is de Adviesraad Sociaal Domein Oister-
wijk (ASD) per 1 januari 2020 in de nieuwe samenstelling begonnen met haar werk-
zaamheden. In dit verslag informeren wij u op hoofdlijnen over de activiteiten van de 
ASD in het afgelopen jaar. 
 
De ASD is het officiële adviesorgaan van het College van Burgemeester en Wethou-
ders van de gemeente Oisterwijk voor alle beleidsvoornemens en uitvoeringsregelin-
gen die voortvloeien uit vier sociale wetten, te weten: 

• Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 
• Jeugdwet 
• Participatiewet 
• Wet gemeentelijke schuldhulpverlening 

 
Daarnaast behoort de sociale basisstructuur van de gemeente tot het adviesterrein. 
Hieronder vallen alle vrij toegankelijke voorzieningen die de inwoners ondersteunen 
in het sociaal maatschappelijke leven, waaronder o.a. vrijwilligerswerk, de mantel-
zorg en sport- en culturele verenigingen. De ASD kan gevraagd en ongevraagd advi-
seren. 

Ontwikkeling van de samenstelling van de Adviesraad Sociaal Do-
mein 
Per 1 januari 2020 was de samenstelling van de Adviesraad: 

• Wouter Verschuur (voorzitter) 
• Jan Schmitz (vice-voorzitter, penningmeester) 
• Joost Wagenmakers (secretaris) 
• Pieternel Ermen 
• Frans Monchen 
• Inge de Monyé 
• Hanneke Grootaarts 
• Jos de Kort 

In de loop van het jaar trad Hanneke Grootaarts terug als lid. 
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Het gewenste aantal leden van de ASD is negen. Tegen het einde van het jaar wer-
den de bestaande twee vacatures opgevuld met twee nieuwe leden die per 1 januari 
2021 officieel toetraden, te weten: 

• Nelleke van Wijk 
• Jo Caris 

De voorzitter, vice-voorzitter en secretaris vormen de agendacommissie. Twee we-
ken vóór elke reguliere ASD-vergadering kwam deze commissie bij elkaar. 

 
Verdeling van de aandachtsgebieden 
Binnen het sociaal domein is het adviesterrein zeer breed. Daarom heeft de ASD 
vanaf het begin besloten portefeuillehouders aan te wijzen. De portefeuillehouder co-
ordineert de activiteiten en de advisering op zijn/haar aandachtsgebied. Elke porte-
feuillehouder vormt een duo met een ander lid van de ASD. 

De portefeuilles zijn verdeeld aan de hand van de vier sociale wetten en wel als 
volgt: 
Wet maatschappelijke ondersteuning:    portefeuille Wmo 
Jeugdwet:     portefeuille Jeugd 
Participatiewet en Wet gemeentelijke schuldsanering: portefeuille Participatie 

 
Als extra aandachtsgebied is toegevoegd ‘Ouderen’, omdat dit het specifieke aan-
dachtsterrein was van de SSPO vóór de integratie. 

De verdeling van de portefeuilles over de adviesraadsleden is als volgt: 
Portefeuillehouder Wmo:  Jos de Kort 
duo met:    Nelleke van Wijk 
Portefeuillehouder Jeugd:  Jan Schmitz 
duo met:    Jo Caris 
Portefeuillehouder Participatie: Frans Monchen 
duo met:    Pieternel Ermen 
Portefeuillehouder Ouderen: Inge de Monyé 
duo met:    Joost Wagenmakers 

 
 
In ons maandelijks overleg worden lopende en komende advieswensen geformu-
leerd. Ieder lid van de ASD is uitgenodigd een bijdrage te leveren aan het opstellen 
van adviezen over ieder onderwerp (incl. informatieverzameling in het veld), afhanke-
lijk van ieders belangstelling, kennis en ervaring. Zo ontstaan er werkgroepen rond 
het op te stellen advies. De portefeuillehouders voeren de supervisie over de activi-
teiten die zich binnen hun aandachtsgebied afspelen. Door de corona-omstandighe-
den vonden de meeste vergaderingen in 2020 digitaal plaats. Ondanks deze beper-
kingen kunnen we toch met zekere trots zeggen dat het periodiek overleg, het sa-
menwerken binnen de werkgroepen en de advisering vanuit de ASD hierdoor niet 
minder waren.  
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Regionale vertegenwoordiging 
Vanuit de Adviesraad Sociaal Domein is er een regionale vertegenwoordiging binnen 
de regio Hart van Brabant. 
Binnen ROSA1 vertegenwoordigt Wouter Verschuur de ASD; binnen RAWP2 is dit 
Frans Monchen. Beiden worden in dit overleg vergezeld door het ASD-lid dat het be-
treffende onderwerp behandelt. 
 
 
Adviestrajecten 
In het maandelijks overleg werd aan de hand van de gemeentelijke bestuurlijke plan-
ning bekeken over welke beleidsvoornemens de ASD gaat adviseren. Tijdens dit 
overleg werd ook de samenstelling van de werkgroep bepaald en werden werkaf-
spraken gemaakt. 
 
Helaas moesten we in 2020 regelmatig constateren dat het tijdpad om tot een gede-
gen advies te komen te kort was. Daarover hebben we ook onze bezorgdheid uitge-
sproken in de richting van de gemeente. Dit probleem kwam vooral omdat de ASD 
pas in de eindfase van de beleidsformulering betrokken werd. Hierdoor werd ook een 
eventuele bijsturing van het beleid n.a.v. het advies van de ASD lastiger. 
Om deze situatie te voorkomen zijn in 2020 afspraken gemaakt over een samenwer-
kingsgedragslijn met de ambtelijke organisatie, zodat in plaats van ‘advies achteraf’ 
er gewerkt kan worden aan betrokkenheid van de ASD tijdens het proces van de be-
leidsformulering. Eind 2020 waren de samenwerkingsafspraken geformuleerd. In 
2021 moeten deze afspraken resulteren in een convenant. 
 
 
Uitgebrachte adviezen 
In 2020 werden de volgende adviezen uitgebracht aan het College van B&W van 
Oisterwijk: 
 
Datum Onderwerp 
10 maart Reactie ASD op de Nota Leerlingenvervoer 
1 april Advies Strijdplan Sociaal Domein 
11 mei Advies Perspectiefnota 2021 - 2024 
18 mei Advies Nota Bestaanszekerheid 
10 augustus Advies inzake Dialoog Sociaal Domein 
16 augustus Advies inzake herontwikkeling De Leye 

 
Niet alleen lokaal, maar ook regionaal was de ASD nauw betrokken bij de ontwikke-
lingen rond de inkoopstrategie voor Jeugd en Wmo. Als deelnemer aan het ROSA1 
werd een bijdrage geleverd aan het advies aan de regionale wethouders sociaal do-
mein: 
 
14 april Regionaal advies Visiedocument Inburgering 

 
 

1 Regionaal Overleg Sociale Adviesraden 
2 Regionale Adviesraad Werk en Participatie 
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Financiële verantwoording 
In maart 2021 werd het volgende financiële overzicht door de Adviesraad vastge-
steld, waarna het overzicht als financiële verantwoording over 2020 naar de ge-
meente werd verstuurd. 

 
 
Communicatie naar buiten toe 
In 2020 werd gebruik gemaakt van de aan de nieuwe situatie aangepaste website 
(www.asd-oisterwijk.nl ). Deze website bevat naast algemene informatie over de ASD 
ook een overzicht van de uitgebrachte adviezen en de reactie op die adviezen vanuit 
het College. 
Begin 2020 werd een kennismakingsbijeenkomst georganiseerd in Tiliander waarbij 
de Adviesraad Sociaal Domein zich presenteerde aan een aantal organisaties, instel-
lingen, vrijwilligers die actief zijn binnen het Sociaal Domein van Oisterwijk. De be-
doeling van deze bijeenkomst was de contacten met het werkveld te versterken, zo-
dat hier dankbaar gebruik van gemaakt kan worden om praktische voeling te houden 
met de spelers in het Sociaal Domein. Helaas is dit door de corona-omstandigheden 
in 2020 onvoldoende van de grond gekomen. 
Ook van de ruimte in De Nieuwsklok werd slechts op beperkte schaal gebruik ge-
maakt. 
Eind 2020 stond de vacature communicatieadviseur nog open. We hopen in 2021 
hierin de gewenste stappen te kunnen zetten. 
 
 
Namens de Adviesraad Sociaal Domein, 
 
Wouter Verschuur, voorzitter 
Joost Wagenmakers, secretaris 


