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Jaarverslag 2021   

Voorwoord  
In dit verslag informeren wij u op hoofdlijnen over de activiteiten van de ASD in het jaar 2021. 
Dit was het jaar waarin de ASD op volle sterkte aan de slag ging met haar activiteiten. 
De ASD is het officiële adviesorgaan van het College van Burgemeester en Wethouders van 
de gemeente Oisterwijk voor alle beleidsvoornemens en uitvoeringsregelingen die voort-
vloeien 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. Hieron-
der vallen alle vrij toegankelijke voorzieningen die de inwoners ondersteunen in het sociaal 
maatschappelijke leven, waaronder o.a. vrijwilligerswerk, de mantelzorg en sport- en cultu-
rele verenigingen. De ASD kan gevraagd en ongevraagd adviseren.  

Ontwikkeling van de samenstelling van de Adviesraad Sociaal Domein  
Per 1 januari 2021 was de samenstelling van de Adviesraad:  

• Wouter Verschuur (voorzitter)  
• Jan Schmitz (vice-voorzitter, penningmeester)  
• Joost Wagenmakers (secretaris)  
• Pieternel Ermen  
• Frans Monchen  
• Inge de Monyé  
• Jos de Kort 
• Nelleke van Wijk 
• Jo Caris 

  

In de loop van het jaar trad Inge de Monyé terug als lid.  

Het gewenste aantal leden van de ASD is negen. Eind 2021 werd het rooster van aftreden 
besproken. Duidelijk is dat in de loop van 2022 er vacatures ontstaan die om invulling vragen.  
 
De voorzitter, vice-voorzitter en secretaris vormen de agendacommissie. Twee weken vóór 
elke reguliere ASD-vergadering kwam deze commissie via Teams bij elkaar. 

Voor de versterking van de externe communicatie werd gebruik gemaakt van de inzet van 
Piet Thomassen, die als vrijwilliger m.n. de publicaties in De Nieuwsklok verzorgde, en van 
Yvette van Kempen (voor de inzet van Social Media).  
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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 coördineert de activi-
teiten en de advisering op zijn/haar aandachtsgebied. Elke portefeuillehouder 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 schuldhulpverlening:  portefeuille Participatie  

  
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  
 
Maandelijkse overleg 
In ons maandelijks overleg komen lopende adviestrajecten en komende advieswensen aan 
de orde. Er vinden presentaties plaats over externe ontwikkelingen en meningsvormende dis-
cussies over actuele onderwerpen. Gedurende het eerste uur van de vergadering zijn de 
wethouder en de contactambtenaar aanwezig en vindt afstemming plaats tussen gemeente 
en adviesraad. 
Ieder lid van de ASD is uitgenodigd een bijdrage te leveren aan het opstellen van adviezen 
over ieder onderwerp (incl. informatieverzameling in het veld), afhankelijk van ieders belang-
stelling, kennis en ervaring. Zo ontstaan er werkgroepen rond het op te stellen advies. De 
portefeuillehouders voeren de supervisie over de activiteiten die zich binnen hun aandachts-
gebied afspelen. Door de corona-omstandigheden vonden de meeste vergaderingen in 2020 
digitaal plaats. Ondanks deze beperkingen kunnen we toch met zekere trots zeggen dat het 
periodiek overleg, het samenwerken binnen de werkgroepen en de advisering vanuit de ASD 
hierdoor niet minder waren.   

Regionale vertegenwoordiging  
De Adviesraad Sociaal Domein neemt deel aan twee regionale overlegorganen binnen de re-
gio Hart van Brabant.  
Binnen ROSA1 vertegenwoordigt de voorzitter de ASD. Via het ROSA komen gezamenlijke 
adviezen tot stand van de lokale sociale adviesraden over onderwerpen waarover op regio-
naal niveau wordt besloten. Binnen de RAWP2 vertegenwoordigt de portefeuillehouder Parti-
cipatie de ASD. Beiden worden in dit overleg vergezeld door het ASD-lid dat het aan de orde 
komende onderwerp behandelt.  
  
Adviestrajecten  
In het maandelijks overleg werd aan de hand van de gemeentelijke bestuurlijke planning be-
keken over welke beleidsvoornemens de ASD gaat adviseren. Tijdens dit overleg werd ook 
de samenstelling van de werkgroep bepaald en werden werkafspraken gemaakt. Bij alle ad-
viezen werd aangegeven wie de samenstellers zijn van het advies. De adviezen werden eerst 

 
1 Regionaal Overleg Sociale Adviesraden  
2 Regionale Adviesraad Werk en Participatie  
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voorgelegd aan de voltallige Adviesraad en werden vervolgens via de secretaris aangeboden 
aan de gemeente.   
In het verleden hebben we regelmatig geconstateerd dat het tijdpad om tot een gedegen ad-
vies te komen te kort was. De adviesrol van de ASD werd bovendien bemoeilijkt door het feit  
dat de ASD pas in de eindfase bij de beleidsformulering betrokken werd. Ook voor de ambte-
lijke organisatie werd het daardoor moeilijk om met de adviezen van de ASD rekening te hou-
den. 
Om de adviesrol van de ASD beter tot zijn recht te laten komen zijn reeds in 2020 afspraken 
gemaakt over een samenwerkingsgedragslijn met de ambtelijke organisatie, zodat in plaats 
van ‘advies achteraf’ er gewerkt kan worden aan betrokkenheid van de ASD tijdens het pro-
ces van de beleidsformulering 
Eind 2020 zijn deze afspraken vastgelegd in een convenant dat begin 2021 definitief werd 
vastgesteld. 
Toch moeten wij constateren dat desondanks de adviestermijnen in 2021 in een aantal geval-
len te kort bleven. Deels had dat te maken met de korte tijdstermijnen waarmee de ambtelijke 
organisatie zelf geconfronteerd werd. Gelukkig zagen we dat bij een aantal adviestrajecten 
de ASD in 2021 al wel goed tijdens het proces van beleidsformulering betrokken werd. Dat 
leidde soms tot een preadvies, waarop later een eindadvies gegeven werd. 
Wij blijven er bij de gemeente voor pleiten voldoende tijd te krijgen om tot goed onderbouwde 
en afgewogen adviezen te komen. Bij onhaalbaar krappe tijdstermijnen zal de ASD afzien 
van het uitbrengen van een advies. 
  
  
Uitgebrachte adviezen  
In 2021 werden de volgende adviezen uitgebracht aan het College van B&W van Oisterwijk:  
  
Datum  Onderwerp  
7 januari  Advies bij beleidsplan Vroegsignalering schulden 
14 januari  Advies bij de beleidsnota Inburgering+ 
19 januari  Advies bij Inkoop jeugdzorg 
10 maart Advies Informatieverstrekking sociaal domein 
15 april Aandachtspunten voor de uitwerking van de inkoopstrategie sociaal domein 
24 mei Advies Beekdalpark / Herontwikkeling De Leye 
27 september  Advies bij discussienota Woonzorgvisie (pre-advies)  
25 oktober  Advies bij Visie op dienstverlening 

  
Niet alleen lokaal, maar ook regionaal was de ASD nauw betrokken bij de ontwikkelingen 
rond de inkoopstrategie voor Jeugd en Wmo. Als deelnemer aan het ROSA1 werd een bij-
drage geleverd aan het advies aan de regionale wethouders sociaal domein:  
  
7 januari  Regionaal advies Inkoopstrategie Jeugd 2022  
4 oktober Regionaal advies Beschermd wonen 
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Financiële verantwoording  
In februari jl. werd het volgende financiële overzicht door de Adviesraad vastgesteld, waarna 
het overzicht als financiële verantwoording over 2021 naar de gemeente werd verstuurd.  

  
  
Communicatie naar buiten toe  
In 2021 werd gebruik gemaakt van de 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.  
Dankzij de inzet van communicatieadviseurs werd in 2021 op bredere schaal gebruik ge-
maakt van de voor de ASD beschikbare ruimte in De Nieuwsklok. Over elk uitgebracht advies 
werd een toelichtend redactioneel artikel geplaatst. En daarnaast werd een begin gemaakt 
met de inzet van social media  (m.n. via LinkedIn) om de contacten met ‘het werkveld’ te on-
derhouden. Dit zal in de loop van 2022 verder worden uitgewerkt. 
 
Namens de Adviesraad Sociaal Domein,  
  
Wouter Verschuur, voorzitter  
Joost Wagenmakers, secretaris  


