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Samenstelling WAR 
In de loop van 2019 zijn twee leden van de WAR terug getreden. Een lid kon de WAR activiteiten niet 
meer combineren met z’n werk. Hij is op afroep beschikbaar om de WAR te adviseren. Een ander lid 
zag zich genoodzaakt om afscheid te nemen door een droevige ontwikkeling in zijn privé situatie. Een 
beperkte wervingscampagne heeft er toe geleid dat een nieuw lid is toegetreden.  
Per 31 december 2019 bestaat de WAR uit de volgende leden: 
Anne Bakker, Paula Camps, Marianne Spitters – Maas, Ingrid Winter, Ton Honkoop, Jacques 
Mulders, Joost van der Wouw, Henk Schouwenaars (voorzitter). 
	
Beleidsruimte WAR 
Hoewel de naam anders suggereert  (voluit WmO Adviesraad) is het “werkterrein”, de drie D’s             
(decentralisaties). De WmO , de wet op de jeugdhulp en de participatiewet. Door de situatie dat Loon 
op Zand nagenoeg alle activiteiten m.b.t. de participatiewet heeft ondergebracht bij Baanbrekers is de 
advisering op dat terrein in 2019 zeer beperkt gebleven. Formeel formuleert de gemeente het 
strategisch deel van het beleid en is de GR verantwoordelijk voor het tactisch en operationele deel. 
Een in de praktijk moeilijk te ontdekken scheidslijn!  
 
Functioneren WAR 
De WAR heeft er voor gekozen om op meerdere momenten in de beleidscyclus te adviseren. Middels 
ingestelde themagroepen is de WAR sparringpartner van de ambtelijke organisatie geweest in het 
beeldvormende deel van het beleidsproces. In de loop van 2019 heeft de WAR 4 formele adviezen 
uitgebracht aan het college. We moeten vaststellen dat procedureel niet goed is geregeld hoe het 
college formeel reageert op uitgebrachte adviezen. Onduidelijk blijft daardoor hoe het college met 
meerdere van die adviezen is omgegaan, of om zal gaan. 
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De WAR vergaderde in 2019 9x keer plenair. 3x was de wethouder aanwezig. Van de plenaire 
vergaderingen is steeds een verslag gemaakt. Hoewel de plenaire vergaderingen openbaar waren is 
de agenda nooit vooraf gepresenteerd, waardoor materieel er slechts gebrekkig inhoud is gegeven 
aan het openbare karakter. De laatste 3 bijeenkomsten vonden om budgettaire redenen plaats op de 
afdeling Samenleving, die niet openbaar toegankelijk is. 

De WAR had ook in 2019 de steun van de contactambtenaar Gisela Verduijn. Verder waren een 
aantal beleidsambtenaren beschikbaar om mee te overleggen over diverse beleidsonderwerpen en 
beleidsontwikkelingen.  

De samenwerking en afstemming met de ambtelijke organisatie is in 2019 sterk verbeterd en minder 
ad hoc dan eerder. Punt van zorg bij de WAR is gebrek aan continuïteit binnen de ambtelijke 
organisatie. De voorzitter en secretaris hebben hierover gesproken met de gemeentesecretaris. 

Themagroepen 
De WAR heeft zich `opgesplitst` in meerdere Themagroepen die fungeerden als sparringpartner voor 
de betrokken ambtenaren en als voorbereiders voor de WAR plenair. Gelet op de taakopvatting 
werden de groepen geformeerd `rondom`een beleidsthema cq de betrokken ambtenaar. De 
themagroepen hadden in de praktijk daardoor een ad- hoc dan wel semi permanent karakter Deze 
manier van werken was succesvol, er vond verdieping/specialisatie plaats en er was sprake van 
spreiding van inzet. 
* eind 2019 heeft de WAR besloten de “structuur” enigszins aan te passen. Er  is nu sprake van een viertal 
permanente themagroepen (Voorzieningen , Faciliterend beleid, , Werk en inkomen, Jeugd en onderwijs) 

Financiën 
De WAR heeft een werkbudget van € 7000.- per jaar. De omvang van dit budget behoort landelijk 
gezien tot allerlaagste en blijkt in de praktijk ruim onvoldoende te zijn om goed te kunnen functioneren. 
Lidmaatschap van de koepel voor adviesraden is om budgettaire redenen niet mogelijk Dat is een 
groot gemis. Verder kan geen gebruik gemaakt worden van reguliere en voor het publiek toegankelijke 
vergadermogelijkheden omdat er geen financiële ruimte voor is. Het merendeel van de uitgaven gaan 
op in de inhuur van de notulist en de onkostenvergoeding voor de voorzitter. Voor 2020 hebben we 
daarom ingrijpend  moeten schuiven in de begroting 
 

Advies	 Adviesdatum	

Toekomstagenda	 28-07-2019	

Verordeningen	HSC	 08-10-2019	

Rekenkamerrapport	 24-11-2019	

Prestatieafspraken	 29-10-2019	
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Lidmaatschappen 
Eind 2019 hebben we als WAR besloten om per januari 2020 lid te worden van de landelijke koepel 
voor Adviesraden in het sociale domein. Voor het jaar 2019 was daar van afgezien omdat er geen 
ruimte voor was in de begroting. 

Regio 
Omdat ook Loon op Zand een aantal zaken in regio verband oppakt neemt de WAR deel aan het 
regionaal overleg van Adviesraden. Onderwerpen die hier speelden waren o.a. Beschermd wonen, 
cliëntondersteuning en regionale samenwerking.. 
Behoudens de jeugdhulp is er sprake van lokaal beleid dat vaak goed met elkaar wordt afgestemd. 
M.b.t jeugdhulp worden beleidsonderdelen ook lokaal vastgesteld. 
 

Professionalisering 
Begin 2019 is ten behoeve van professionalisering van de leden van de Wmo Adviesraad een 
zogenaamde teambuilding bijeenkomst gehouden. In deze bijeenkomst zijn de leden gedurende twee 
dagdelen bijgepraat over de laatste ontwikkelingen en is in kaart gebracht de beschikbare en 
noodzakelijke kwaliteiten voor een adequaat functioneren van de Adviesraad.  
 
Vertegenwoordiging	
Door één of enkele leden werd de WAR vertegenwoordigd in boven lokale bijeenkomsten 
- Regio bijeenkomst over cliëntondersteuning in de HvB gemeenten.  
- Inspiratiebijeenkomst Koepel van Adviesraden 
- Radenavond Hart van Brabant 
- Conferentie Gelijk = Gelijk 
	


