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1.

Voorwoord

Met gepaste trots presenteert de Adviesraad Sociaal Domein gemeente Steenbergen het jaarverslag
2017. In dit jaarverslag legt de Adviesraad verantwoording af over haar doen en laten van het jaar
2017. Een jaar waarin de Adviesraad met een bezetting van 12 man/vrouw van start ging en waarvan 1
lid gedurende het jaar stopte. De zittende voorzitter Johan Brouwer heeft op eigen verzoek zijn positie
per 1 januari 2018 overgedragen aan de huidige voorzitter Jan Legierse.
De Adviesraad bestaat nu uit een aantal vrijwillige “professionals”. Dit zijn leden die in hun dagelijks
werk inhoudelijk te maken hebben met de problematiek van het zorg-, jeugd- en welzijnswerk. Het
merendeel van de Adviesraad bestaat uit vrijwillige mensen die enthousiast de kennis en ervaring van
het sociaal domein tot zich aan het nemen zijn. Hiervoor gebruiken we dankbaar de kennis die
aanwezig is bij de vrijwillige “professionals”, de beleidsmedewerkers van de gemeente en door kennis
te vergaren bij o.a. de Koepel voor Adviesraden en het volgen van cursussen. Ook in het jaar 2018
zullen we daar mee door gaan. Vanuit de gemeente wordt de Adviesraad bijgestaan door de
Beleidsmedewerker WMO, Elma van Dongen.
Onze taak is het gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan het College van Burgemeester en
Wethouders van de gemeente steenbergen. De Adviesraad adviseert over het brede sociaal domein.
Hiertoe behoren niet alleen de beleidsterreinen van de WMO 2015, de Jeugdwet, de Participatiewet,
armoedebeleid en schuldhulpverlening, maar ook aanpalende beleidsterreinen voor zover deze een
relatie hebben met (het bevorderen of stimuleren van) zelfredzaamheid en participatie van inwoners
van de gemeente Steenbergen.
Nieuwe naam
Het jaar 2017 begon dus met veel nieuwe leden, fris begin, nieuwe doelstellingen en het uitvinden van
elkaars talenten. Gedurende het jaar werkten we hard aan het vormen van onze doelstellingen, we
schreven een communicatieplan en maakten werkgroepen om thema’s op te gaan pakken. Eind 2017
diende de Adviesraad een aangepaste Verordening Adviesraad Sociaal Domein Gemeente Steenbergen
in met aangepaste doelstellingen. Het college en gemeenteraad gingen hiermee akkoord. De
Adviesraad kreeg een nieuwe naam: Adviesraad Sociaal Domein gemeente Steenbergen. Ook is tijd en
aandacht besteed aan het inrichten van een website www.adviesraadsteenbergen.nl. Deze website is
bedoeld om de burgers en professionals binnen de gemeente Steenbergen op eenvoudige wijze te
informeren over onze werkzaamheden. Naast de website heeft de Adviesraad ook flyers en een
ansichtkaart ontwikkeld. Deze hebben we op plekken waar burgers komen neergelegd, zodat de
burgers de weg naar de Adviesraad makkelijker kunnen vinden.
In 2017 heeft de Adviesraad een groot aantal formele adviezen uitgebracht, daarnaast heeft de
Adviesraad in gesprekken met wethouders en ambtenaren nog informeel geadviseerd. De omschrijving
van deze gevraagde en ongevraagde Adviezen treft u in dit jaarverslag aan.
Door de grote inzet van de leden van de Adviesraad konden alle gevraagde adviezen uitgebracht
worden, terwijl er daarnaast ook nog diverse ongevraagde adviezen werden gegeven, veelal naar
aanleiding van uitgebrachte notities.
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Als Adviesraad Sociaal Domein gemeente Steenbergen kijken we ook naar de gevolgen van uitvoering
van beleid. Om hierin inzicht te krijgen brengen we werkbezoeken aan dienstverleners, we nemen deel
aan bijeenkomsten met burgers en luisteren naar signalen uit de samenleving.
Om de doelgroepen beter te kunnen bereiken heeft de Adviesraad een aantal werkgroepen gevormd
zoals; werkgroep Wonen en Zorg, werkgroep WMO, werkgroep Jeugd werkgroep PR en werkgroep
Participatie.
Ook de komende jaren zal de Adviesraad Sociaal Domein Steenbergen zich bezighouden voor het
welzijn van de burgers van de gemeente Steenbergen. In 2018 zullen we ons vooral gaan richten op
het bezoeken en bevragen van burgers en professionals om beter te weten wat er leeft om ons college
daarvan op de hoogte brengen.
Bijzondere dank aan alle leden van de Adviesraad Sociaal Domein gemeente Steenbergen voor hun
bereidheid en geweldige inzet in het afgelopen jaar .

Jan Legierse
Voorzitter Adviesraad Maatschappelijke Ondersteuning Steenbergen
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2.

Taak / missie

De Adviesraad Sociaal Domein Gemeente Steenbergen adviseert de gemeente - gevraagd en
ongevraagd - over beleid en uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), Jeugdwet
en de daaraan gelieerde verdere wet- en regelgeving.
Allemaal willen we graag de regie over ons leven zelf kunnen blijven voeren. Voor zover dat mogelijk is
op eigen kracht of, zo nodig, met hulp van onze naasten uit onze omgeving. Als dat niet lukt dan dient
professionele ondersteuning kwetsbare mensen of mensen met een zorg- of hulpvraag tijdelijk of als
het echt moet blijvend te helpen om volwaardig mee te doen in onze maatschappij.
Ondanks nieuwe werkwijzen, nieuwe taken voor organisaties en gemeenten en daarnaast ook de
bezuinigingen op de gemeentefinanciën is het onze taak om het college te adviseren over de
knelpunten in de praktische uitvoering van het beleid aangaande welzijn, zorg en jeugdhulp in de
gemeente. Hiervoor zullen wij het college aanspreken als de belangrijkste gesprekspartner. Alleen
samen kunnen wij voorkomen dat mensen tussen wal en schip vallen. Ook houden wij onze oren en
ogen open voor berichten uit onze eigen netwerk, omgeving, verzameling van grotere en kleinere
gemeenschappen, organisaties en bonden. We zoeken deze professionals op om te horen wat er
speelt en zetten onze voelhorens uit.
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3.

Terugblik en vooruitblik

In dit hoofdstuk een terugblik, blik op onze werkwijze en activiteiten en tot slot de toekomst van de
Adviesraad Sociaal Domein.

3.1

Terugblik

Het hele jaar 2017 heeft in het teken gestaan van de doorontwikkeling van de transformaties in het
sociaal domein en het samenwerken van diverse partijen en uitvinden van nieuwe werkwijzen en
procedures rondom cliënten. De Adviesraad Sociaal Domein heeft met grote belangstelling de
activiteiten van de gemeente gevolgd voor wat betreft de invoering van de nieuwe taken, met name
die op het gebied van de Wmo, Jeugdwet en Welzijnswerk.
In januari 2017 heeft de Adviesraad Sociaal Domein een extra vergadering gepland om met de nieuwe
Adviesraadsleden een gezamenlijke goede start te maken. Door het vertrek van twee leden en een
aantal open vacatures hebben we vier nieuwe leden kunnen verwelkomen namelijk: Peter Kleinveld,
Ruud Liefhebber, Erhan Görgen en Peter Jacobs. Bij het opvullen van de vacatures hebben we
zorgvuldig gekeken of er uit alle kernen een vertegenwoordiger is. Dit ziet er nu voor dit jaar
vervolgens uit:
• Steenbergen/Welberg

:

Carla Ligtenberg, Peet van der Zande, Nadir Baali,
Erhan Görgen, Korrie van Kampenhout en Rien van Dijke

• Kruisland

:

• Nieuw Vossemeer/De Heen:
• Dinteloord

Peter Jacobs
Ruud Liefhebber en Peter Kleinveld

:

Jan Legierse en Rosana Arrias

De nieuwe leden worden verdeeld over de reeds bestaande werkgroepen.
Uit dit overleg komen een aantal actiepunten naar voren waar we gezamenlijk het komende jaar
aandacht aan zullen geven, dit zijn:
v

Met de Gemeente concrete afspraken maken over het tijdig aanleveren van informatie, notities
en andere zaken.

v

De voorzitter gaat structureel in overleg met wethouder, college, Gemeenteraad en betrokken
ambtenaren.

v

De Adviesraad wordt lid van de Koepel van Adviesraden voor goede landelijke informatie en
scholing.
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v

Adviesraadsleden overleggen regelmatig met betreffende beleidsmedewerkers om te bespreken
welke zaken lopen of gaan spelen.

In februari worden we op de hoogte gehouden hoe twee werkgroepen zich bezighouden met het
Project Samenhang in het Welzijnswerk. Dit is een Steenbergse aangelegenheid maar wordt wel met
de andere twee gemeenten op de Brabantse Wal afgestemd.
De verordening Adviesraad Sociaal Domein wordt ons aangepast gepresenteerd. Er zijn nog een aantal
opmerkingen. Daarnaast moet er nog een budgettair voorstel uitgewerkt worden, denkend aan een
vergadervergoeding, PR budget, scholingskosten. Advies voor ontwikkelen Adviesraad en begroting is
ingewonnen bij verschillende Adviesraden uit de regio. Tot dit proces is afgerond wordt de
verordening aangehouden. De werkgroep PR/Communicatie gaat plannen maken voor een eigen
website en logo.
In maart wordt er door een paar adviesraadsleden een bezoek gebracht aan de Dorpsraad Kruisland.
Onze nieuwe voorzitter Jan Legierse wordt geïnterviewd in de Steenbergse krant onder het kopje
'Hemd van je lijf'. We krijgen een Toelichting op het plan van aanpak Kwaliteitsimpuls Welzijnswerk. Er
ligt een concept Convenant bij de betrokken partijen, daarna gaat het naar het college en hierna kan
de Adviesraad een advies uitbrengen.
Er wordt een presentatie gegeven over Het Programma Transformatie Voorzieningen, dit is een
samenwerking tussen de 3 gemeenten. Er wordt gesproken van een scriptaanpak onderverdeeld in 3
programma's te weten: Programma mensen, programma voorzieningen en het programma integrale
toegang. Binnen het programma mensen wordt gewerkt aan een mentaliteitsomslag en het anders
denken van organisaties, inwoners, ambtenaren en andere betrokkenen. Binnen het programma
Integrale toegang wordt toegewerkt naar één toegang voor de burger waar hij terecht kan met al zijn
vragen op het gebied van wonen, welzijn, zorg, inkomen en ondersteuning. In Steenbergen en
Woensdrecht bestaat al een integrale toegang, deze wordt nog doorontwikkeld. In Bergen op Zoom is
nu de aandacht gefocust op het tot stand brengen van de integrale toegang. Als het concept van deze
notitie kan de Adviesraad hier een advies over geven.
De zeer uitgebreide nota Volksgezondheid is geëvalueerd. De Adviesraad heeft een aantal
kanttekeningen hierbij gezet en verder de nota voor kennisgeving aangenomen.
Als voorbereiding op het ontwikkelen van de website heeft de werkgroep PR/Communicatie een
Communicatieplan gemaakt. Dit plan wordt afgestemd met een ambtenaar van de gemeente.
In mei wordt de Adviesraad geïnformeerd over Mantelzorgondersteuning en daarbij het Steunpunt
Mantelzorg.
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In juni vindt nogmaals een toelichting plaats door Astrid Marchand over de voortgang van de 2
werkgroepen die zich intensief bezig ouden met de Kwaliteitsimpuls van het Welzijnswerk.
Op 4 juli vindt een bijeenkomst plaats in het Gemeentehuis om breder input op te halen voor de
kwaliteitsimpuls. Een aantal leden van de Adviesraad zijn hierbij aanwezig.
Ruud Peeters, de regiefunctionaris van de gemeente Steenbergen op het gebied van de
participatiewet, komt de Adviesraad informatie geven over transformatie in voorzieningen. Vanuit het
programma voorzieningen is een inventarisatie gemaakt van alle voorzieningen, partners,
subsidierelaties e.d. waar de Brabantse Wal gemeente een relatie mee onderhouden. Daarna wordt er
nog met 2 leden van de Adviesraad een afspraak gemaakt voor een nader interview om dieper op de
inhoud in te gaan.
Daarnaast worden we uitgenodigd om voor 14 juli te reageren op het plan van aanpak voor beschermd
wonen.
De Brabantse Wal gemeente gaan gezamenlijk aan de slag met een beleidsplan sociaal domein. De
heer Meulenberg is aangetrokken om dit proces te begeleiden en het plan op papier te zetten. In
december kunnen we deze notie verwachten en wordt het advies van de Adviesraad gevraagd.
In september vindt een werkbijeenkomst plaats waar (bijna) de hele Adviesraad aan mee doet. Het
onderwerp betreft 'Communiceren met de achterban'. Het doel van deze bijeenkomst is om samen te
kijken naar de nieuwe taken van de Gemeente en hoe daar als Adviesraad mee om te gaan. De
gemeente krijgt met 'nieuwe' groepen burgers te maken die voorheen niet of nauwelijks in beeld
waren. Tegelijkertijd is er de beweging om niet meer doelgroepgericht maar juist integraal te werken.
Doel van de werkbijeenkomst is daarom om in kaart te brengen of de (nieuwe) cliëntgroepen bij de
Adviesraad het contact met deze (nieuwe) cliëntgroep kan versterken. In deze werkbijeenkomst wordt
er door de verschillende werkgroepen een concreet werkplan gemaakt waar de werkgroepen mee aan
de slag kunnen.
In september worden we goed op de hoogte gehouden en krijgen informatie over de verschillende
beleidsplannen en Verordeningen die in ontwikkeling zijn, dit betreft:
•

Uitgangspuntnotitie Kwaliteitsimpuls Welzijnswerk, er wordt nog volop gepraat hoe een
passende organisatievorm eruit moet gaan zien. Er is wel een convenant gesloten met de 4
betrokken partijen om hier gezamenlijk aan te werken. De Adviesraad blijft dit proces kritisch
volgen en geeft een schriftelijk advies.

•

Uitgangsnotitie beleidsplan sociaal domein, dit is een basis voor het uit te werken beleidsplan.
De Adviesraad heeft een aantal vragen en adviezen en geeft aan zich te kunnen vinden in de
uitgangsnotitie beleidsplan sociaal domein.
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•

Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning. Deze verordening is
geactualiseerd op basis van uitspraken van de Centrale Raad van Beroep en de Algemene
Maatregel van Bestuur reële kostprijs. Naar aanleiding van deze notitie heeft de Adviesraad
een aantal opmerkingen en adviezen die zullen worden meegenomen. Met inachtneming van
deze punten geeft de Adviesraad aan zich te kunnen vinden in deze verordening.

•

Verordening Adviesraad Sociaal Domein, na enkele tekstuele wijzigingen stemt de Adviesraad
in met deze verordening.

In oktober is het zover, de website van de Adviesraad kan worden gepresenteerd en de Adviesraad is
erg tevreden met het resultaat en gaat verder afspraken maken over het gebruik en bekendheid
hiervan voor onze Burgers. Het drukwerk is geleverd en de leden verspreiden deze op bekende
plekken in Steenbergen.
De Adviesraad krijgt een presentatie over Het plan van aanpak 2020 Beschermd Wonen en
Maatschappelijke Opvang. Dit is een plan van de 6 gemeenten West-Brabant-West. De Adviesraad
heeft een aantal vragen, opmerkingen en adviezen. Het advies wat de Adviesraad aan het college wil
meegeven is dat het een erg ambitieus plan is en dat de Adviesraad benieuwd is hoe het plan wordt
uitgewerkt.
De Beleidsregels voor huishoudelijke ondersteuning zijn geactualiseerd naar aanleiding van de
landelijke jurisprudentie. Op korte termijn wordt ook het overige deel van de beleidsregels aangepast.
De Adviesraad had tot zover hier geen opmerkingen over en wacht de volledige geactualiseerde versie
af.
In november bespreken we het concept Beleidsplan Sociaal domein. De reactie van de 3 gemeenten
zijn meegenomen en er moet nog een aantal zaken gebeuren. De Adviesraad geeft nogmaals een
aantal opmerkingen en adviezen mee die verwerkt zullen worden. De Adviesraad krijgt in december
het aangepaste Plan om zodoende een advies te kunnen geven.
In december, voor het einde van het jaar krijgen we nogmaals een laatste presentatie en stand van
zaken van de nota Kwaliteitsimpuls Welzijnswerk door mevrouw van der Pot en mevrouw Marchand.
De vier betrokken partijen staan achter dit proces. Daarna volgt een laatste presentatie over
Kerngericht werken en Overheidsparticipatie. Er wordt aan de Adviesraad gevraagd om begin van het
nieuwe jaar ons advies te geven.
De verordening Adviesraad is door de Gemeenteraad goedgekeurd.
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Op de valreep van 2017 wordt de Nota Beleidsregels Wmo met een paar tekstuele wijzigingen
mondeling goedgekeurd.
===========================================================================
Voor een maximale bijdrage van de Adviesraad is het van wezenlijk belang dat de wij in een zo vroeg
mogelijk stadium bij de ontwikkeling van beleid worden betrokken. Adviseren over een volledig
uitgewerkt conceptbesluit geeft normaal gesproken weinig ruimte om suggesties voor verandering
vruchtbaar te doen zijn. De laatste tijd valt het ons op dat we te laat of helemaal niet betrokken
worden bij verschillende beleidsadviezen of dat ons advies niet wordt doorgestuurd naar de
Gemeenteraad. Wij hebben hier onze ontevredenheid over uitgesproken en hopen dat dit in de
toekomst beter gaat lopen. We blijven vinger aan de pols houden.

In de toekomst hopen we dan ook steeds meer van ambtenaren de vraag te krijgen om advies te geven
over notities die nog niet verzendklaar zijn voor B. & W en gemeenteraad. Zo kunnen wij al tijdens het
voortraject onze adviezen geven over noodzakelijke aanpassingen. Het afgelopen jaar is de Adviesraad
diverse malen om advies gevraagd en hebben wij ook meerdere malen ongevraagd advies gegeven.

3.2

Werkwijze en activiteiten

Onderstaand een paar zaken die voor ons van bijzonder belang zijn
Inleiding
In 2017 zijn we doorgegaan met de implementaties en evaluatie van de zorgtransities. Deze transities
omvatten de overheveling van een groot aantal taken en verantwoordelijkheden in het zogeheten
‘sociale domein’ van de Rijksoverheid naar de gemeenten. Voor de Adviesraad lag daarbij het accent
met name op de volgende drie onderdelen:
•

Wmo 2017

•

Transitie Jeugdzorg

•

Participatiewet

Daarnaast was er aandacht voor de Samenhang en Kwaliteitsimpuls in het Welzijnswerk, Verordening
Adviesraad sociaal domein, Kerngericht werken en overheidsparticipatie, beleidsplan sociaal domein
Brabantse Wal en Programma Transformatie voorzieningen.
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Wmo
Voorafgaand aan de invoering van de nieuwe Wmo moesten bij de start in 2015 een aantal belangrijke
basisvragen worden beantwoord. Zoals:
•

Welke inwoners komen vanuit de AWBZ onder verantwoordelijkheid te vallen van de
gemeente?

•

Welke zorgvraag hebben deze inwoners?

•

Wanneer komt men in aanmerking voor huishoudelijke hulp/ondersteuning?

•

Hoe wordt de begeleiding voor dagopvang georganiseerd?

•

Welke woonvoorzieningen zijn nodig en beschikbaar?

•

Hoe worden de aanvragen en toekenningen van woningaanpassingen georganiseerd?

•

Hoe wordt dit alles bekostigd?

Eén van de grootste veranderingen die de nieuwe Wmo brengt, is het feit dat men bij het toekennen
van zorg en begeleiding niet langer uitgaat van de voorzieningen die beschikbaar zijn (aanbodgericht)
maar dat er maatwerk wordt geleverd (vraaggericht). Het gaat voortaan echt om dat wat er - specifiek
voor de betreffende cliënt - nodig is om tot het gewenste resultaat te komen.
Voortaan wordt de zorg dan ook toegespitst op de persoonlijke situatie en leefomgeving. Wat kan de
cliënt zelf, wat kan de omgeving bijdragen en wat is daarnaast vanuit de Wmo nodig om tot
toereikende zorg/begeleiding te komen. Het is dus niet alleen een nieuwe manier van handelen maar
ook van denken. Het vraagt een creatieve werkhouding van de Wmo-consulenten en tevens een
brede kennis van het werkveld en van diverse andere disciplines zoals financiën en arbeid.
In deze werkwijze wordt echter niet alleen een beroep gedaan op de flexibiliteit en brede blik van de
consulenten maar zeker ook op de flexibiliteit en de brede blik van de cliënten en mantelzorgers. De
cliënt staat in het gehele proces uiteraard centraal. De medewerkers van de gemeente Steenbergen
zijn al in 2013 met deze werkwijze gestart en hebben deze in 2014 verder ingevoerd.
Op 15 juni 2015 is de nieuwe werkwijze met betrekking tot huishoudelijke ondersteuning ingegaan. In
de beschikking van de hulp bij de huishouding komen geen vaste uren meer te staan maar het
resultaat gaat benoemd worden; de aanvrager recht heeft op een schoon en leefbaar huis. De
gemeente is opdrachtgever en ook in 2017 vond er regelmatig een evaluatie plaats, de gemeente wil
blijven monitoren of de resultaten worden behaald.
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Transitie Jeugdzorg
Ook deze transitie vindt z’n oorsprong al in 2013 om vervolgens in 2015 ingevoerd te worden. In de
afgelopen twee jaar is de Adviesraad regelmatig geïnformeerd over de plannen en ontwikkelingen
hieromtrent. De nauwe samenwerking tussen de gemeente Steenbergen en acht andere gemeenten in
de regio, vindt de Adviesraad zeer positief. De Adviesraad heeft hier dan ook zodanig over
geadviseerd.
In een dergelijke grote omwenteling sta je samen sterker en kun je elkaars talenten vinden en krachten
bundelen. Uit de informatierondes vernam de Adviesraad dat tevens het werkveld betrokken was en is
bij de veranderingen. Zij heeft hierin een duidelijke stem. Voor hen is het namelijk ook een kwestie van
werkgelegenheid en dat veroorzaakt onzekerheid. Vooral omdat deze transitie een forse bezuiniging
met zich meebrengt.
In principe is de aanpak dezelfde als bij de Wmo. Alleen zijn in dit geval niet de Wmo-consulenten
maar de medewerkers van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) de professionals die tijdens een
zogenaamd ‘keukentafelgesprek’ inventariseren hoe men via maatwerk tot het gewenste resultaat kan
komen. Dit uiteraard met behoud van de eigen kracht en regie van de jeugdige cliënt en diens
ouders/verzorgers. Daarnaast blijft de weg naar de huisarts en jeugdarts altijd open voor medische
ondersteuning.
Ook bij deze overheveling van taken is nauwe samenwerking met diverse professionele organisaties in
het werkveld nodig en vergt dit ook van hen een flinke dosis aanpassingsvermogen en een flexibele
houding. Zeker waar het gaat om het doorvoeren van de noodzakelijke bezuinigingen. Dat lukt alleen
als alle betrokkenen zich hiertoe tot het uiterste willen inspannen. Deze bezuinigingen hebben elders
in het land voor nogal wat onrust gezorgd. In onze regio is dat tot nog toe meegevallen maar het blijft
een zaak van aandacht. Veranderingen hebben soms ingrijpende gevolgen voor de betrokkenen.
De Adviesraad heeft zich laten informeren over de Keukentafelgesprekken welke door de Wmoconsulenten worden gevoerd. Dit in samenspraak met Stichting Vraagwijzer. Het huidige beleidsplan
loopt tot het eind van dit jaar 2017. Volgend jaar komt er een nieuw Beleidskader Zorg voor Jeugd. De
voorbereidingen voor dit plan heeft al dit jaar plaats gevonden en er is al de nodige informatie
opgehaald in de vorm van o.a. een Beleidsdag waar de Adviesraad ook voor was uitgenodigd.
Daarnaast zijn er 800 enquêtes uitgezet bij Jeugdprofessionals, jeugdigen en ouders.
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Participatiewet
Zoals eerder al vermeld, is de Adviesraad pas in november 2014 bijgepraat over de veranderingen rond
de Participatiewet. Deze wet heeft mogelijk nog meer impact op de betrokken burgers dan beide
andere transities. Het is dan ook verbazingwekkend dat er in het werkveld nog weinig over wordt
gesproken. De oorzaak hiervan kan liggen in het feit dat er nog veel onduidelijk is en de inwoners er
nog niet of nauwelijks mee zijn geconfronteerd. Dat deze confrontatie nog gaat komen, mag duidelijk
zijn. Daarom is het houden van de welbekende vinger aan de pols van essentieel belang.

Daar waar de Adviesraad rond de Wmo 2017 en de Transitie Jeugdzorg al op voorhand informatie en
adviesvragen kreeg, is dat ten aanzien van de Participatiewet niet het geval geweest. Wellicht zal dat in
2018 alsnog gebeuren. Derhalve heeft de Adviesraad hierover nog geen advies of beoordeling kunnen
geven. De participatiewet heeft een eigen cliëntenraad.

Welzijnswerk
Aan het eind van 2014 werd de Adviesraad geïnformeerd en om advies gevraagd inzake de
voorgenomen samenwerking in het welzijnswerk (zie nota: Samenhang in Welzijnszorg). Het doel van
een samenwerking tussen zowel vrijwillige als professionele welzijnsorganisaties is te komen tot
noodgedwongen bezuinigingen.
Samenhang in het Welzijnswerk gebeurt in overleg met de Traverse Groep (wij zijn), SWOS en Stichting
Vraagwijzer. In 2015 is men bezig geweest met 4 activiteiten:
•

VIP (Vrijwilligers Informatie Punt) academie, een brede ondersteuning van de vrijwilligers;

•

Integrale dagactiviteiten;

•

Dinteloord op één lijn;

•

Tegenprestatie/vroegsignalering.

De gemeente is met de betrokken partijen aan de slag gegaan met de verander-ontwikkelingen. Vanuit
de kernen zijn al veel onderzoeksresultaten bekend. Begin 2016 wordt een werkconferentie
georganiseerd. In 2017 is er wederom in juli een bijeenkomst om input op te halen om verder te
kunnen gaan met het Plan van aanpak voor de Kwaliteitsimpuls Welzijnswerk. De Adviesraad heeft
verschillende keren in het jaar reacties en advies gegeven op de informatie die zij kreeg.
In 2017 zijn we het hele jaar meegenomen in het proces van de Kwaliteitsimpuls van het Welzijnswerk.
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3.3

Toekomst Adviesraad

Na het afgelopen jaar wat zoals eerder in dit jaarverslag omschreven een jaar met veel nieuwe en
onervaren leden hopen we de komende jaren wat stabiliteit in het ledenbestand te houden. Echter de
verkiezingen in maart 2018 dreigen al wat leden op te slokken. Mocht dit zo zijn zullen we opnieuw
adverteren en proberen het ledenbestand weer op peil te krijgen. Het streven zal dan zijn om leden te
werven uit de nog ontbrekende kernen. We streven ernaar om uit elke kern het ledenaantal in
evenwicht van aantal inwoners van een kern te krijgen. Door het volgen van cursussen en themadagen
kunnen de leden kennis vergaren en deze op peil houden. Verder zullen we de ingezette weg naar de
ambtenaren te blijven volgen en erop toezien dat de vraag naar advies vanuit de ambtenaren vanaf
het beging van een plan de Adviesraad Sociaal Domein erbij betrokken zal worden. Ook willen we de
samenwerking met de doelgroepen versterken door deze doelgroepen op te zoeken en hun plannen
en eventuele vragen aan te horen, input van de doelgroepen is voor de Adviesraad Sociaal Domein
heel erg belangrijk. De leden van de Adviesraad Sociaal Domein zullen zich ook onder de bevolking van
de gemeente Steenbergen gaan begeven en proberen hun problemen en of vragen aan te horen, de
mening en input vanuit de bevolking is voor de Adviesraad Sociaal Domein heel erg belangrijk. We
zullen onze contacten met de gemeente versterken door periodieke gesprekken met sleutelfiguren
vanuit de gemeente, zoals ambtenaren, projectleiders, wethouders en Burgemeester. We zullen de
samenwerking met Adviesraden van buurgemeenten versterken, we wachten de ontwikkelingen
aangaande de op te richten Adviesraad in de gemeente Bergen op Zoom met belangstelling af.
Woensdrecht
De Adviesraad Steenbergen heeft in 2017 eenmaal overleg gehad met de Adviesraad Woensdrecht.
Daarin is afgesproken dat verslagen en adviezen voortaan met elkaar zullen worden uitgewisseld.
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3.4

Werkgroepen

VraagwijzerPlus / Welzijnswerk/Integrale Toegang
De werkgroep bestaat uit de leden: Peter Jacobs, Carla Ligtenberg en Korrie van Kampenhout.

In maart 2017 heeft Carla Ligtenberg de Adviesraad en daarmee ook de werkgroep verlaten.
In maart 2017 is het convenant “kwaliteitsimpuls Welzijnswerk Steenbergen” ondertekend door drie
partijen: SWOS, Stichting Vraagwijzer en WijZijn Traverse. De ondertekening is de start van een proces
waarbij het doel is om op 1 januari 2019 alle activiteiten onder te brengen in één organisatie.
De werkgroep Vraagwijzer heeft zich in het begin van het jaar middels gesprekken met de toenmalige
Coördinator Stichting Vraagwijzer Steenbergen, Peter Dercks laten informeren over de werkwijze en
knelpunten die hij zag in het werk van Vraagwijzer. In dit gesprek werd duidelijk dat er een duidelijke
aanvang is gemaakt met de integratie van werkzaamheden van de verschillende organisatie binnen
Vraagwijzer.
In 2017 heeft de gemeente twee belangrijke notities afgescheiden: de kwaliteitsimpuls welzijnswerk
en het plan van aanpak. In deze twee noties is vastgelegd dat de afzonderlijke organisaties die zich
binnen de gemeente Steenbergen richtte op dit vlak op zullen gaan in een nieuwe organisatie.
Daarnaast hebben de Brabantse wal gemeenten een kader vastgesteld waarbinnen het welzijnswerk
en Vraagwijzer een plaats moeten vinden: Beleidsplan sociaal domein gemeenten Brabantse Wal.
De notitie is binnen de Adviesraad besproken waarbij wel opgemerkt moet worden dat deze notitie
door door de Gemeenteraad was vastgesteld. Dit feit heeft de Adviesraad niet weerhouden om
uitvoerig en diepgaand de notitie en de achterliggende intenties en gedachtes te bespreken. De kritiek
van de Adviesraad richtte zich met name op wijze van organiseren: kerngericht en integraal. Daarnaast
zijn er opmerkingen gemaakt over de begroting en samenwerking met de dorpsraden.
De geuite zorgen bleken in eerste versie van het Plan van Aanpak niet geheel weggenomen. (noot:
begin 2018 is er een positief advies gegeven over het plan van Aanpak nadat een aantal, voor de
Adviesraad belangrijke, wijzigingen of verduidelijkingen aangebracht: iedere kern van gemeente krijgt
sociaal wijkteam, duidelijkheid over het opdrachtgeverschap en werkgeverschap en de verhoogde
kosten voor het management komen niet ten laste van de uitvoering.
Naar aanleiding van de studiedag in Villa Kakelbont heeft de werkgroep Vraagwijzer Plus twee
aandachtspunten geformuleerd: Vindbaarheid en Kwaliteit op de onderwerpen Welzijnswerk en
Integrale toegang. Juist in de periode dat Vraagwijzer wordt omgebouwd is het van belang dat de
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kwaliteit en vindbaarheid goed blijft (de winkel blijft tijdens de verbouwing op!). 2018 is vanuit dat
oogpunt een belangrijk jaar!
Wonen en Zorg
Afstemming sociaal-medisch domein, Beschikbaarheid van woningen, Bewustzijn van inwoners ten
aanzien van wooncarrière en verantwoordelijkheid en Burgerinitiatieven.
De werkgroep bestaat uit de leden: Hannie Vos, Jan Legierse, Erhan Görgen en Ruud Liefhebber.

De werkgroep is een paar keer bij elkaar geweest om een aantal zaken door te praten. Er zijn geen
afspraken met organisaties gemaakt. Daarnaast is er een werkplan gemaakt voor 2018 waar
gesprekken zullen plaats vinden met o.a. GGWND, GGD en SIDW. Het afgelopen jaar zijn er afspraken
geweest met de Dorpsraden in Dinteloord en Kruisland.
Jeugdhulp
Veiligheid binnen de Jeugdzorg, Transformatie Jeugdhulp en Afstemming Jeugd/Wmo ten aanzien
van 18+
De werkgroep bestaat uit de leden: Peter Kleinveld, Nadir Baali en Rosana Arrias.

De werkgroep is een paar keer bij elkaar geweest om een aantal zaken door te praten. Met
beleidsmedewerker Jeugd van de gemeente Steenbergen is bijgepraat over de stand van zaken van de
Jeugdwet binnen de gemeente.
Er is een werkplan werkgroep Jeugd opgesteld. Daarin staat een overzicht van afspraken te maken met
diverse doelgroepen en professionals die werken met jongeren. Na de verkiezingen in 2018 zal de
werkgroep de afspraken verdelen en 2018 benutten om zoveel mogelijk informatie op te halen.
Wmo
Transformatie Wmo, Mantelzorg, Vrijwilligers, Beschermd wonen, Maatschappelijke opvang en
verslavingsbeleid en Cliëntondersteuning.
Participatie wet (ISD)
Oprichten ontwikkelbedrijf voor alle doelgroepen, minimabeleid, collectieve
ziektekostenverzekering voor minima, re-integratiebeleid, Statushouders en Vluchtelingen.
De werkgroep bestaat uit de leden: Rien van Dijke, Erhan Görgen en Peet van de Zande.
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Nadat in 2015 de Adviesraad Wmo is opgestart en in de loop van dat jaar en 2016 de samenstelling
vorm kreeg en ook de bespreekpunten en adviespunten in de beginfase afgehandeld waren, kon er
gedacht worden over de structuur van de Adviesraad.
Medio 2016 werden de eerste werkgroepen samengesteld met het doel om met gespecialiseerde
leden van de Adviesraad daadkrachtiger, actueler en slavaardig te kunnen opereren en met de mensen
in het werkveld en hun klanten te kunnen praten.
Begin 2017 werd de Adviesraad voltallig met vertegenwoordigers uit alle kernen en werden de
werkgroepen verder geformeerd; voor de werkgroep Wmo betekende dit dat Participatie erbij kwam.
Tijdens een cursus voor de gehele Adviesraad medio september werd de werkinvulling van de
werkgroep verder concreet gemaakt middels een plan van aanpak dat in 2018 uitgevoerd moet
worden. Dit betekent o.a. gesprekken met de werknemers van de wijkteams, hun werkgevers en de
medewerkers van de gemeente Steenbergen; zowel de uitvoerders als de beleidsmakers. Daarnaast
wordt er gesproken met de bewoners van de wijken.
In 2017 werd door de werkgroep het Huis van de Toekomst in Roosendaal bezocht, Vraagwijzer en de
dag van de Mantelzorg. Alles met het doel om ervaringen te horen van de gebruikers. Dit wordt verder
besproken in de Adviesraad Sociaal Domein en eventueel met de wethouder Sociale Zaken.
Communicatie / Publiciteit
De werkgroep Communicatie / Publiciteit bestaat uit de leden:
Jan Legierse, Nadir Baali, Korrie van Kampenhout en Rosana Arrias.

Het jaar 2017 heeft wat communicatie betreft in het teken gestaan van met elkaar uitvinden hoe we
willen samenwerken in de werkgroepen, hoe we precies zorgpunten gaan ophalen bij onze inwoners
van de gemeente Steenbergen. En vooral ook hoe kunnen we ons als Adviesraad profileren en bekend
maken binnen de gemeente.
Communicatieplan
Daarvoor is een communicatieplan opgesteld met inbreng van alle leden. Hierin maakten we duidelijke
afspraken over hoe we willen werken en welke rol we willen innemen als Adviesraad. Om alle neuzen
in dezelfde richting te krijgen organiseerden we een teamdag met een externe trainer van Movisie om
alle werkgroepen op weg te helpen in het maken van een werkplan. Dat was een zeer inspirerende dag
en leverde werkplannen op van elke werkgroep. In de werkplannen zijn opgenomen wie wanneer en
waarover in gesprek gaat met belangrijke spelers in het veld van het sociaal domein en inwoners die te
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maken hebben met het sociaal domein. De uitvoering van de werkplannen vindt plaats in het eerste en
tweede kwartaal van 2018.
Publiciteit
In het communicatieplan is budget aangevraagd voor het realiseren van een ansichtkaart om op
plaatsen neer te leggen, website, flyers en visitekaartjes voor algemeen gebruik. De wethouder heeft
akkoord gegeven op het plan en het budget. De middelen zijn eind december 2017 opgeleverd.
Website:
De website www.Adviesraadsteenbergen.nl geeft een goed beeld van de werkzaamheden en stelt alle
leden voor.
Facebook pagina:
Hiermee heeft de Adviesraad tot doel om diverse bewoners en professionals te voorzien van relevante
informatie over het sociaal domein.
Ansichtkaart: oplage 500 exemplaren
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Visitekaartjes: oplage 500 exemplaren
De leden kunnen hierop hun eigen naam invullen en mailadres.

Flyer: oplage 500 exemplaren
De flyer leggen we zo veel mogelijk neer op openbare plekken binnen de gemeente in alle kernen.
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3.5

Op naar 2018

Het komende jaar zal zijn gericht op het volgen van en adviseren over de ontwikkelingen rond de
invoering en budgettering van alle veranderingen. Na het verleende akkoord op de diverse plannen, is
het voor de Adviesraad nu van groot belang te weten wat de ervaringen van de inwoners zijn. Het is
aan de leden van de Adviesraad om de ‘voelsprieten’ aan te zetten en ogen en oren de kost de geven.
Alle feedback vanuit inwoners, cliënten, mantelzorgers, vrijwilligers en professionals is daarom van
harte welkom!
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4.

Financiën

De leden van de Adviesraad ontvangen alle stukken per post en digitaal.
De leden ontvangen vanaf 1 januari 2017 een onkostenvergoeding voor deelname aan de
vergaderingen en andere werkzaamheden en onkosten.
Voor reiskosten is een vergoeding van € 0,19 per km vastgesteld. Reiskosten in verband met reguliere
vergaderingen worden niet vergoed.
De gemeente stelt aan de Adviesraad Sociaal Domein vergaderruimte ter beschikking.
De reguliere vergaderingen van de Adviesraad Sociaal Domein worden genotuleerd door de secretaris
van de Adviesraad.
De volgende uitgaven heeft de Adviesraad Sociaal Domein gedaan in 2017:
Onderwerp

Uitgaven

Studiebijeenkomst

€ 2.032.47

Vergaderkosten
Communicatiemiddelen: ontwikkelen en produceren logo, website, flyer,
visitekaartjes, facebookpagina
Onkosten Administratie en secretariaat

€ 6.250,00

Totaal

€ 8.282,47
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5.

Samenstelling leden

De Adviesraad Sociaal Domein gemeente Steenbergen bestond in 2017 uit de volgende leden:
v Jan Legierse (voorzitter)
v Rien van Dijke (vice-voorzitter, penningmeester)
v Korrie van Kampenhout (secretaris)
v Hanny Vos-Langen
v Rosana Arrias
v Carla Ligtenberg t/m mei 2017
v Peet van der Zande
v Nadir Baali
v Erhan Görgen
v Peter Jacobs
v Ruud Liefhebber
v Peter Kleinveld
Annemarie Brands-van Broekhoven (ambtelijke ondersteuning - notuleren)
Elma van Dongen (ambtelijke ondersteuning)
De Adviesraad vergaderde in 2017 tien keer.
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