Adviesraad Sociaal Domein
GEMEENTE LOON OP ZAND

Jaarverslag 2021
Adviesraad Sociaal Domein gemeente Loon op Zand

Voor u ligt het jaarverslag 2021 van de Adviesraad Sociaal Domein Loon op Zand. In dit jaarverslag geven
we weer wie we zijn en hoe we het afgelopen jaar invulling hebben gegeven aan onze betrokkenheid bij
die dorpsgenoten die een te lage draagkracht hebben om in onze ingewikkelde maatschappij, een weg te
vinden. Dat kan zijn op grond van afkomst, intelligentie, sociale weerbaarheid, digitale en/of leesvaardigheid,
leeftijdsfase, chronische ziekte of fysieke beperking.
Door de grote tijdsdruk bij de gemeente en ten gevolge van wisseling in de personeelsbezetting kwamen
we als raad soms wel in de knel, maar we menen toch een goede bijdrage te hebben kunnen leveren aan
besluiten van onze gemeente, die vooral voor kwetsbare burgers belangrijk zijn.
In dit jaarverslag kunt u lezen wat we hebben gedaan.

Jacques Mulders, voorzitter
Adviesraad Sociaal Domein Loon op Zand
Februari 2022
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Op 16 september 2021 is de oorspronkelijke Wmo Adviesraad omgezet in een brede Adviesraad Sociaal
Domein (ASD) en heeft als juridische basis die van een Stichting gekozen. Daarmee is juridisch vorm gegeven
aan een al wat langer gegroeide praktijk van advisering door de Adviesraad. De Wmo Adviesraad had in
formele zin alleen de bevoegdheid te adviseren over invulling van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.
Door de omzetting krijgt de Adviesraad Sociaal Domein thans de bevoegdheid om te adviseren over de
beleidsterreinen behorende bij de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de Jeugdwet, de Participatiewet, de
Inburgeringwet, Armoedebeleid en Schuldhulpverlening en daarmee samenhangende onderwerpen voor
zover deze een relatie of raakvlak hebben met zelfredzaamheid of participatie. Wat betreft zijn advisering op
het beleidsterrein behorende bij de Participatiewet beperkt de ASD zich tot beleidszaken die niet behoren tot
de adviestaak van de Participatieraad Baanbrekers.
1. Samenstelling
Op 1 januari 2021 bestond de Wmo Adviesraad (de voorloper van de ASD), uit de volgende personen:
-

Henk Schouwenaars, voorzitter
Joost van der Wouw, secretaris
Anne Bakker
Marianne Spitters-Maas
Ingrid Winter
Paula Camps
Jacques Mulders

In de verslagperiode heeft zich in de bezetting van de Adviesraad een aantal verschuivingen voorgedaan.
Anne Bakker heeft vanwege verhuizing naar Tilburg haar lidmaatschap moeten opzeggen. Henk
Schouwenaars en Joost van der Wouw zijn reglementair afgetreden.
Gelukkig heeft de ASD ook nieuwe collega’s kunnen verwelkomen, waardoor de ASD per 1 januari 2022
bestaat uit de volgende leden:
-

Jacques Mulders, voorzitter
Marianne Spitters-Maas, secretaris/penningmeester
Ingrid Winter
Paula Camps
Marga van Hoek
Margriet van Loon
Maarten de Wit
Bert Knapen
Corrie van Os (aspirant lid)
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2. Werkzaamheden

Regulier komt de ASD zeswekelijks plenair bijeen: in 2021 werd op deze wijze 7 keer vergaderd. Vanwege
Covid-19 vond dat plaats via Microsoft Teams.
De werkzaamheden van de ASD kunnen worden opgedeeld in:
-

-

-

Contacten met gemeente: bestuur en ambtenaren
Advisering, gevraagd en ongevraagd
(aan de ambtelijke organisatie college van B&W of en gemeenteraad)
Contacten met inwoners en organisaties zoals zorgaanbieders, zorgverleners,
huurderbelangenvereniging
Regio-overleg Hart van Brabant
Bijwonen bijeenkomsten m.b.t. het sociaal domein (al dan niet beeldvormende raadsvergaderingen,
regionale bijeenkomsten georganiseerd door de Koepel etc.)
Participatie in Dementie Vriendelijke Gemeente Loon op Zand

3. Functies van de ASD
De ASD kent de volgende functies:
-

Een beleidsmatige functie, een kritische reflectie vanuit het perspectief van burgers op het door
de gemeente te ontwikkelen beleid in het Sociaal Domein.

-

Een signaleringsfunctie door het signaleren van leemten en knelpunten in beleid en uitvoering
(reactieve beleidsvorming).
Een idee-en creativiteitsfunctie (proactieve beleidsvorming).
Een evaluatiefunctie, waarbij de uitvoering van het gemeentelijk beleid (monitoring) in het
Sociaal Domein gevolgd wordt en eventuele bijstellingen in het beleid worden geadviseerd.

-

Deze functies komen vooral tot uiting in periodieke (informele) overleggen met de ambtenaren, die
verantwoordelijk zijn voor de beleidsvorming van diverse onderwerpen binnen het Sociaal Domein.
Het voordeel van dergelijke overleggen is dat de ASD al vroegtijdig betrokken is bij de ontwikkeling
van het toekomstig beleid en ideeën en op- en aanmerkingen daarover kan aandragen die dan
eventueel verwerkt worden in het definitieve beleidsstuk. (een co-producerende rol). Omdat al veel
in het informeel overleg aan de orde is geweest kunnen onze adviezen beknopt blijven. Het komt ook
voor dat geen schriftelijk advies meer gegeven wordt omdat onze mondelinge inbreng al verwerkt is
in het definitief beleidsstuk. Het nadeel van deze manier van werken is dat het voor de buitenwereld
lijkt dat we maar weinig in te brengen hebben. Maar het voordeel is groter dan het nadeel. Het gaat
immers om het belang van de zaak.
Ook worden op grond van signalen van burgers en /of evaluatie van bestaand beleid en de uitvoering
daarvan de knelpunten in deze overleggen aan de orde gesteld.
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4. Overlegvormen
Regionaal
Al sinds een paar jaar is er overleg tussen de Sociale Adviesraden van de gemeenten in Hart van
Brabant (ROSA). Afhankelijk van het onderwerp nemen leden van onze raad deel aan dat overleg.
Met name zijn hier onderwerpen aan de orde die beleidsmatig vorm krijgen dan wel worden
voorbereid of afgestemd in het samenwerkingsverband Hart van Brabant. Jeugdhulp, Inburgering,
Beschermd wonen, Wmo-inkoop.
Lokaal
De AD kent drie vaste overlegvormen, te weten:
Bestuurlijk overleg
Het bestuurlijk overleg vindt tenminste eens per jaar plaats met de wethouder Sociaal Domein.
Afhankelijk van het onderwerp en de prioriteit kan deze frequentie worden verhoogd.
Plenair overleg
Het openbare plenaire overleg met de leden van de ASD. Bij dit overleg is een vast aanspreekpunt
van de gemeente aanwezig. In 2021 was dat Gisela Verduijn. Zoals eerder aangegeven vond dit
overleg in het verslagjaar 7 keer plaats
Informeel overleg
Op basis van de ontwikkeling in de diverse beleidsvelden vinden informele gesprekken door leden
van specifieke themagroepen met de betreffende beleidsambtenaren plaats. In dit soort overleggen
werd het steeds duidelijker dat het Sociaal Domein een geheel is waarvan de delen Wmo, Jeugdhulp
en Participatiewet een samenhangend en integraal beleid vergen bij de zorg voor en ondersteuning
aan kwetsbare burgers.
5. Verdeling van taken
De ASD kent een viertal themagroepen, die ieder voor zich het eerste aandachtsgebied vormen van
zorg voor de kwetsbare inwoner. Het gaat om de volgende themagroepen:
- Werk en Inkomen
- Jeugdhulp en Onderwijs
- Voorzieningen
- Faciliterend beleid
6. Adviezen
De ASD heeft in het verslagjaar 6 adviezen uitgebracht. Met deze adviezen levert de ASD een bijdrage aan
de discussie over het te voeren gemeentelijk beleid. De uitgebrachte adviezen, gerangschikt naar de
datum van advisering, handelen over:
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-

Cliëntonderzoek
Individuele inkomenstoeslag
Inkoop jeugdhulp
Monitor sociaal domein 2x
Beleidsregels Maatschappelijke Ondersteuning

7. Financiën
Onderstaand het financiële overzicht van de Adviesraad. De realisatie in het verslagjaar bleef fors achter bij de
begroting. De oorzaken hiervan moet gezocht worden in de effecten van Covid 19. De bijeenkomsten, zowel
plenair als in themaverband vonden digitaal plaats. Daarvoor was het niet nodig om onze begroting te
belasten. Daarnaast was er, vanwege hetzelfde fenomeen, ook geen volwaardige gelegenheid beschikbaar
voor scholingsactiviteiten van de leden van de ASD.
Omschrijving

Begroot 2021

Begroting 2022

1.200

2.525

2.500

Verdieping en representatie

303

600

1.000

Deskundigheidsbevordering

-

1.500

1.500

Verdieping en communicatie

510

500

1.250

Vergaderkosten

1.831

1.250

3.750

Stichtingskosten

341

7.000

10.000

Kosten vrijwilligers

Totaal

Realisatie 2021

4.185

8. Vooruitblik 2022
Het jaar 2021 werd, net als het jaar daarvoor gedomineerd door de Coronacrises. Het elkaar spreken en zien
kon eigenlijk alleen maar digitaal. Daardoor ontbreken onvermijdelijk de discussies bilateraal of multilateraal
bij de koffieautomaat. Dat is natuurlijk buitengewoon spijtig, want juist op die plek en momenten worden
plooien gladgestreken en stippen naar de toekomst gezet. Laten we hopen dat 2022 ons wat dat betreft meer
soelaas biedt.
Concreet staat het volgende op het programma voor 2022:
- Het volgen van de plannen als gevolg van ‘grip op het sociaal domein’.
- Bijeenkomsten bijwonen die door de Koepel of andere organisaties, zowel binnen als buiten Loon op
Zand worden georganiseerd.
- Contacten leggen en onderhouden met lokale belangengroeperingen in het Sociale domein.
- Het volgen van het inburgeringdossier.
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-

De veranderingen met betrekking tot de Jeugdhulp.
De samenwerking met en in het ROSA.
Het dossier Bescherm Wonen volgen vanuit het inwonersperspectief.
De ontwikkelingen met betrekking tot de schuldhulpverlening volgen
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