Jaarverslag 2018
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VOORWOORD

In dit jaarverslag legt de Adviesraad verantwoording af over haar doen en laten van het jaar
2018. Een jaar waarin de Adviesraad met een bezetting van 10 leden de advieswerkzaamheden
uitvoerde. De Adviesraad bestaat uit een aantal vrijwilligers die inmiddels steeds meer als
“professionals” hun werkzaamheden doen. Een aantal leden hebben 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 hebben genomen of 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. Vanuit de gemeente wordt de Adviesraad bijgestaan
door de Beleidsmedewerker Wmo, Elma van Dongen, en worden we regelmatig bijgepraat
door ambtenaren die belast zijn met specifieke onderwerpen over het Sociaal Domein.
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.

Vorderingen
In het jaarverslag 2017 gaven we al aan met een aantal doelstellingen bezig te zijn. Ook in 2018
heeft de Adviesraad weer een aantal formele adviezen uitgebracht, daarnaast heeft de Adviesraad
in gesprekken met wethouders en ambtenaren nog informeel geadviseerd. 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
notities van de gemeente.
Ook de komende jaren houdt de Adviesraad Sociaal Domein Gemeente Steenbergen zich
bezig met het welzijn van de burgers van de gemeente Steenbergen. Bijzondere dank
aan alle leden van de Adviesraad Sociaal Domein en de ambtelijke ondersteuning van
de gemeente Steenbergen voor hun bereidheid en geweldige inzet in het afgelopen jaar.
Jan Legierse
Voorzitter Adviesraad Sociaal Domein Gemeente Steenbergen
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1. 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 professionals op om te horen wat er speelt
en zetten onze voelhorens uit.
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.
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2. TERUGBLIK EN
VOORUITBLIK

2.1
TERUGBLIK
Het hele jaar 2018 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.
JANUARI
In januari 2018 zijn we als Adviesraad twee maal bij elkaar geweest omdat er tijdsdruk stond op
het adviseren van twee notities. In de eerste dagen van januari hebben we nogmaals gekeken naar
de gecorrigeerde notitie van het Plan van Aanpak kwaliteitsimpuls Welzijnwerk. Na een aantal
opmerkingen en adviezen kon de Gemeente hier verder mee. Daarnaast lag de notitie Plan van
aanpak kerngericht werken en overheidsparticipatie. Bij deze notitie had de Adviesraad de nodige
opmerkingen en adviezen. De eindconclusie was dat de Adviesraad deze notitie onvoldoende
geschikt vond voor besluitvorming.
In de tweede helft van januari wordt de aangepaste notitie Kwaliteitsimpuls van het welzijnswerk
toegelicht door de betrokken ambtenaar. Het proces hoe de samenwerking is verlopen wordt
besproken en zal in de toekomst beter gaan plaatsvinden. Evenals bij de notitie Kerngericht werken
wordt de aangepaste versie doorgelopen en toegelicht. De Adviesraad kan met deze versie, als alle
veranderingen worden doorgevoerd, evenals de eerste notities, met beide notities akkoord gaan.
In deze bijeenkomst wordt ook de Beleidskader voor Zorg en Jeugd, een plan van de 9 gemeenten
gepresenteerd en toegelicht. De rode draad is dat de cliënt centraal staat. In hoofdlijnen ziet
het plan er goed uit en zijn er vooral vragen over de vertaling naar de praktijk, het advies wordt
later uitgebracht met onze op- en aanmerkingen. Deze maand is ook de buurtbemiddeling
officieel van start gegaan met 10 vrijwilligers, de Adviesraad gaat deze dienst volgen.
FEBRUARI
In februari krijgt de Adviesraad informatie over het nieuwe Sportbeleidsplan, Steenbergen Vitaal.
De Adviesraad geeft advies en de nodige opmerkingen over deze notitie mee aan de Gemeente. Na
goedkeuring van de Gemeenteraad wordt er een uitvoeringsplan gemaakt.
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Kijk ook eens op onze website:
www.adviesraadsteenbergen.nl

In deze vergadering komt een burger informatie geven over haar ervaringen met Ouderen met schulden.
Dit naar aanleiding van de Notitie Armoedebeleid van de Rekenkamer waarin zij een aantal aanbevelingen
geven naar het College toe. De Adviesraad gaat schriftelijk een vraag stellen aan het College wat er met de
Aanbevelingen van de Rekenkamer de komende tijd gaat gebeuren. Dit punt komt later terug.
MAART/ APRIL
In maart/april krijgen we vanuit de gemeente informatie over de Vraagwijzer en de integrale toegang. Het blijft
onduidelijk hoe bekend de Vraagwijzer is onder onze inwoners van de Gemeente Steenbergen. De Adviesraad
gaat aan de hand van dit verhaal ongevraagd advies geven over de bereikbaarheid van de Vraagwijzer op de
website en ten tweede voor de bezoekers met een handicap voor een invalide parkeerplaats voor de deur
en aandacht voor de draaideur voor scootmobielen. In deze vergadering neemt de heer Baali afscheid van
de Adviesraad omdat hij sinds de Gemeenteraadsverkiezingen in maart is verkozen als Raadslid. Deze twee
functies kunnen niet samen uitgevoerd worden.
MEI
In mei krijgt de Adviesraad informatie over het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) door de coördinator van
het centrum. We krijgen informatie over de werkwijze en wat er de afgelopen tijd is veranderd. De laatste
tijd wordt er vooral veel preventiever gewerkt en samengewerkt met veel ketenpartners. De hulpverlening
wordt als laagdrempelig ervaren. Het CJG is nu 3,5 jaar actief en heeft in die tijd maar 1 klacht gehad.
Daarnaast krijgen we vanuit de gemeente informatie over de grote tekorten en hoe de overschrijding
tot stand is gekomen. Er waren de laatste jaren geen goede beheerssystemen aanwezig, dit is nu
aangepast. De afgelopen tijd hebben de cliënten geen last hiervan gehad. De professionals kijken wat
er nodig is en er wordt kritisch gekeken naar het aanbod van arrangementen in de Jeugdzorg. Er is in de
Gemeente veel ‘zware- en daardoor dure zorg’. In deze tijd wordt er ook een nieuwe manager Welzijnzorg
aangenomen om het ingezette proces verder te begeleiden. In september maken we kennis met haar.
Zij zal aan de slag gaan met de opdracht die is opgenomen in het Plan van aanpak; het vormgeven van de
sociale wijkteams en het uitwerken van de 7 inhoudelijke speerpunten van de kwaliteitsimpuls welzijnswerk.
Voor de zomer krijgen we nog vanuit de gemeente informatie en worden we meegenomen in het proces over
de aanpak van personen met verward gedrag.
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SEPTEMBER
In september krijgt de Adviesraad toelichting op de ontwikkelingen binnen de participatiewet van de
Gemeente. De Steenbergse wethouder Krook is van de DB ISD voorzitter geworden van de 3 Brabantse Wal
Gemeenten. Een goede ontwikkeling in Steenbergen is dat voor acute situaties een noodfonds komt. Er zou
een nieuw instrument loondispensatie (per 01-07-2019) komen, de Adviesraad was hier niet enthousiast over,
ook de Gemeente niet. Later werd duidelijk dat deze maatregel is ingetrokken vanwege de grote lobby van
betrokkenen. De Adviesraad was blij met de duidelijke en goede informatie.
OKTOBER
In oktober maken we kennis met de nieuwe Kwartiermaker, de naam is gewijzigd in projectleider kerngericht
werken. De projectleider trekt vooral op met de nieuwe manager Welzijnswerk. Een belangrijke taak is
het versterken van de netwerken en stimuleren van de activiteiten van de inwoners van Steenbergen.
Het Clientervaringsonderzoek WMO heeft de Adviesraad kennis van genomen. Er zijn geen significante
verschillen met vorig jaar. Er wordt vanuit de Gemeente over een plan nagedacht om in plaats van jaarlijks een
onderzoek te doen om continu te gaan monitoren. De vragen in de enquête zijn niet altijd duidelijk. De Adviesraad
wacht het plan af. De Adviesraad heeft commentaar op de notitie verward gedrag gegeven. De opmerkingen
in het huidige stuk zijn meegenomen en is nu een goede notitie en zal vervolgens in het College besproken
worden.
NOVEMBER
In november krijgen we informatie over Jonge Mantelzorgers. Het aantal mantelzorgers is in 5 jaar tijd
vervijfvoudigd; het nieuwe beleid is hulp op maat na inzicht in de thuissituatie. Daarnaast wordt in concept
vorm de notitie preventie- en handhavingplan Alcohol besproken en gevraagd om op- en aanmerkingen zodat
dit kan worden meegenomen voor de definitieve notitie. In december wordt nogmaals de aangepaste notitie
besproken en de Adviesraad had nog een aantal vragen en zal verder schriftelijk haar advies geven.
Deze maand krijgen we ook informatie over de uitvoeringsagenda van de ISD Brabantse Wal Gemeenten.
Er is snel inzicht in het bestand waardoor er beter gehandeld kan worden. Er zijn veel ideeën om een goede
richting uit te gaan. De neuzen staan allen dezelfde kant op om een goede richting aan de uitvoerende agenda
te geven. Er gaat meer aansluiting bij de klant gezocht worden en gekeken naar maatwerk.
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CONCLUSIE: ADVIESRAAD EERDER BETREKKEN
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.
OP NAAR 2019
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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2 .2
WERKWIJZE EN ACTIVITEITEN
Onderstaand een paar zaken die voor ons van bijzonder belang zijn.
INLEIDING
In 2018 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 2018
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.
2.3
TOEKOMST ADVIESRAAD
De leden van de Adviesraad Sociaal Domein zullen zich ook te rade gaan bij de inwoners
van de gemeente Steenbergen en proberen hun problemen en of vragen aan te horen. De
mening en input vanuit de inwoners is voor de Adviesraad Sociaal Domein heel erg belangrijk.
We zullen onze contacten met de gemeente versterken door periodieke gesprekken aan te
gaan 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 2018 een aantal keren overleg gehad met de Adviesraad
Woensdrecht. Eén van de gezamenlijke activiteiten was een gezamenlijke studieochtend die
plaats vond in Ossendrecht. Het onderwerp is het Ouderenbeleid.
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3. WERKGROEPEN
De Adviesraad heeft een aantal werkgroepen ingericht die zich op onderwerpen specialiseren,
dat zijn:
A. Werkgroep Vraagwijzerplus / welszijnswerk / Integrale Toegang
B. Wonen en Zorg
C. Wmo
D. Jeugdhulp
E. Publiciteit / Communicatie
Hierna volgt per werkgroep een kort verslag.

A. VRAAGWIJZERPLUS / WELZIJNSWERK/INTEGRALE TOEGANG
DE WERKGROEP BESTAAT UIT DE LEDEN:

Peter Jacobs

Korrie van Kampenhout

In 2018 is het convenant het convenant “Kwaliteitsimpuls Welzijnswerk Steenbergen” ondertekend
door drie partijen: SWOS, Stichting Vraagwijzer en WijZijn Traverse. In dit convenant is vastgelegd
de activiteiten van alle ondertekenaars onder te brengen in één organisatie. Eind 2017 heeft de
gemeente het ‘Plan van aanpak kerngericht werken en overheidsparticipatie’ ter advisering
voorgelegd aan de Adviesraad. Hierin werd een kwartiermaker voorgesteld. Deze kwartiermaker
zou een belangrijke gesprekspartner zijn voor de manager van de nieuwe Welzijnsorganisatie.
In een extra bijeenkomst van de raad op 3 januari 2018 heeft de Adviesraad zich over beide notities
gebogen. De raad heeft een positief advies uitgebracht. Wel bleek dat op een aantal punten nog
onduidelijkheid. Met name over de definitie van een kernteam of sociaal team. Daarnaast heeft
de Adviesraad haar zorgen uitgesproken over het feit dat de gemeente een andere rol krijgt. De
gemeente wordt ‘opdrachtgever’ en verliest de directe zeggenschap die in de handen komt te
liggen van WijZijn Traverse.
Na de formele besluitvorming kon gestart worden met de implementatie van beide notities. Vooraf
had de Adviesraad aangegeven vindbaarheid en kwaliteit belangrijk te vinden, ook tijdens de
transitie naar de nieuwe organisatie. Er zijn in 2017 geen signalen bij de Adviesraad terecht gekomen
dat de kwaliteit of vindbaarheid negatief beïnvloed zouden worden door de transitie.
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Half 2018 is Mw. Brandse als manager aangesteld bij WijZijn/Traverse met als taak de nieuwe
structuur van het welzijnswerk te implementeren. De werkgroep heeft een prettig gesprek gehad
met deze manager. Zij gaf de werkgroep de indruk voortvarend aan de slag te gaan. De ambitie was
om begin 2019 de nieuwe structuur operationeel te hebben. Daarnaast gaf Mw. Brandse aan dat de
medewerkers enthousiast werken aan de nieuwe structuur.
Eind 2018 is er een voortgangsrapportage vanuit het College naar de gemeenteraad gestuurd
waarin het College aangeeft dat er flinke stappen zijn gezet. Vanaf 1 januari 2019 zal er in iedere
kern een (gedeelte van het totale) sociaal team werkzaam zijn.
Uit een bespreking met een van de Dorpsraden is gebleken dat deze (nog) niet op de hoogte waren
van de nieuwe, kerngerichte, organisatiestructuur ondanks het feit dat de dorpsraden worden
gezien als een van de samenwerkingspartners ook binnen het sociaal domein. Deze dorpsraad was
niet op de hoogte van het feit dat er een kwartiermaker aangesteld was. In 2019 zal de werkgroep
het functioneren van de sociale teams blijven volgen.

B. WONEN EN ZORG
DE WERKGROEP BESTAAT UIT DE LEDEN:

Hanny Vos

Jan Legierse

Erhan Görgen

Ruud Liefhebber

Afstemming sociaal-medisch domein, Beschikbaarheid van woningen, Bewustzijn van inwoners
ten aanzien van wooncarrière en verantwoordelijkheid en Burgerinitiatieven.
De werkgroep Wonen en Zorg heeft zich in 2018 beziggehouden met de contacten met onze
doelgroepen zoals de Gemeente, Zorginstellingen, Woningcorporaties, Wij zijn traverse en GGZWNB.
De werkgroep Wonen en Zorg is onder andere op bezoek geweest bij GGZWNB waar we gesproken
hebben met het Fact team. De doelgroep van het Fact team zijn mensen met een ernstige
psychiatrische aandoening, deze mensen zijn al vastgelopen op gebieden zoals wonen, inkomen
werk en relatie. De kosten voor deze doelgroep gaat via de zorgverzekering. Veel cliënten zijn
afhankelijk van een uitkering waardoor er een laag inkomen genoten wordt. Enkele zitten helaas
in de schuldsanering.
Voor deze doelgroep is er ook een tekort aan dagbesteding, een uitbreiding met een werkruimte in
Steenbergen is erg hard nodig. De Werkgroep Wonen en zorg zal ook in 2019 verdergaan met het
bezoeken van de voor hun belangrijke doelgroepen.
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C. WMO
DE WERKGROEP BESTAAT UIT DE LEDEN:

Rien van Dijke

Erhan Görgen

Peet van de Zande

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.
Het jaar 2018 werd door de werkgroep hoofdzakelijk besteed aan het aandachtsveldveld WMO
(transformatie, mantelzorg, beschermd wonen, Naast het bespreken van het alcoholbeleid in de
Brabantse Wal gemeenten en een brainstormsessie over WMO en maatschappelijke opvang in de
reguliere Adviesvergadering, heeft de werkgroep verschillende gesprekken gehad met de betrokken
beleidsmedewerkers en de uitvoerenden hiervan.
Hierna worden gesprekken gevoerd met betrokkene (leidinggevend en uitvoerend) over de
succesvolle Wijkteams.
Natuurlijk kwam hierbij ook het vervolg hierop en de noodzakelijke gelden; e.e.a. is in het
toekomstig beleid al opgenomen. Het aandachtsveld veld Participatie (minimabeleid, collectieve
ziektekostenverzekering voor minima, Statushouders, Vluchtelingen, re- integratiebeleid en het
oprichten van het ontwikkelbedrijf ISD voor alle doelgroepen) is voornamelijk in de reguliere
Adviesvergadering ter sprake gekomen, middels de vele beleidsnotities en beleidsnota; die in alle
openheid besproken werden. Hierbij werd onze inbreng in vele gevallen opgenomen; voordat
deze naar de Raad ging. Tussendoor werd door de werkgroep met de beleidsmedewerker
gesproken over verschillende ISD zaken. De werkgroep ziet dit aandachtsveldveld in 2019
als speerpunt maatschappelijke opvang en verslavingsbeleid en clientondersteuning).
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D. JEUGDHULP
DE WERKGROEP BESTAAT UIT DE LEDEN:

Peter Kleinveld

Rosana Arrias

Veiligheid binnen de Jeugdzor g, Transformatie Jeugdhulp en Afstemming Jeugd/Wmo ten aanzien
van 18+
Deze werkgroep heeft regelmatig contact gehad met bewoners die gebruik maken van Jeugdhulp
om te bevragen welke ervaringen zij hebben en of zij nog verbeterpunten zien. De verbeterpunten
zitten vaak in de wachttijden, soms duurt hulp krijgen nog lang. Of is niet duidelijk hoe het proces
gaat lopen. In 2019 wil de werkgroep scholen gaan bezoeken.

E. COMMUNICATIE
DE WERKGROEP BESTAAT UIT DE LEDEN:

Jan Legierse

Nadir Baali
(tot maart
2018)

Korrie van Kampenhout

Rosana Arrias

Naast het bespreken van het alcoholbeleid in de Brabantse Wal gemeenten en een brainstormsessie
over WMO en maatschappelijke opvang in de reguliere Adviesvergadering, heeft de werkgroep
verschillende gesprekken gehad met de betrokken beleidsmedewerkers en de uitvoerenden
hiervan.
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.
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4. FINANCIËN
De leden van de Adviesraad ontvangen alle stukken vanaf 2018 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 had de Adviesraad Sociaal Domein in 2018:
ONDERWERP

UITGAVEN 2018

Studiebijeenkomst
Vergaderkosten
Communicatiemiddelen: ontwikkelen en onderhouden website, flyers,
onderhouden facebookpagina

€ 2.732,06

Onkosten administratie en secretariaat

€ 5.375,00

Totaal :

€ 8.107,06

5. SAMENSTELLING LEDEN
De Adviesraad Sociaal Domein gemeente Steenbergen bestond in 2018 uit de volgende leden:
•
•
•
•
•
•

Jan Legierse (voorzitter)
Rien van Dijke (vice-voorzitter, penningmeester)
Nadir Baali (afgetreden in april 2018 vanwege functie raadslid)
Korrie van Kampenhout (secretaris)
Hanny Vos-Langens
Elma van Dongen (ambtelijke ondersteuning)

•
•
•
•
•
•

Rosana Arrias
Peet van der Zande
Erhan Görgen
Peter Jacobs
Ruud Liefhebber
Peter Kleinveld

De Adviesraad vergaderde in 2018 tien keer.
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