Jaarverslag 2019

Samenstelling Adviesraad Sociaal Domein Gemeente Steenbergen in december 2019.
Op de foto van links naar rechts:
Peter Jacobs, Peter Kleinveld, Elma van Dongen (gemeente Steenbergen – ambtelijke ondersteuning) , Ruud Liefhebber,
Korrie van Kampenhout (secretaris) Jan Legierse (voorzitter), Hanny Vos, Erhan Görgen, Rosana Arrias (communicatie),
Peet van der Zande, Koos Krook (wethouder), Rien van Dijke (vice-voorzitter/penningmeester).
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VOORWOORD

Met genoegen presenteren wij u het jaarverslag 2019 van de Adviesraad Sociaal Domein gemeente
Steenbergen.
De Adviesraad Sociaal Domein heeft middels de werkgroepen ook dit jaar weer verschillende
doelgroepen bezocht en hierdoor indrukken opgedaan wat er leeft bij die groepen en wat de
gemeente daar eventueel aan zou kunnen bijdragen. Verder in dit jaar verslag gaan de verslagen
van de werkgroepen hier verder op in.
Tijdens de vergaderingen van de Adviesraad Sociaal Domein hebben verschillende ambtenaren
toelichting gegeven op de door de gemeente in voor bereiding zijnde plannen betreffende
Sociaal Domein. Wethouder K Krook, portefeuille Sociaal Domein, heeft de vergaderingen van de
Adviesraad Sociaal Domein regelmatig bezocht en zijn inbreng in verschillende zaken gegeven.
Ook dit jaar heeft de Adviesraad nog met 10 leden haar werkzaamheden binnen het Sociaal
Domein uitgevoerd.
Het afgelopen jaar heeft de Adviesraad Sociaal Domein een aantal gevraagde en ongevraagde
adviezen naar het College gestuurd, zoals Vindbaarheid Vraagwijzer, Preventie en Handhavingsplan
Alcohol. Verordening maatschappelijke ondersteuning 2019 Preventie en handhavingsplan Alcohol,
Beleidskader jongerenwerk en Toekomstvisie gemeente Steenbergen, De Adviesraad Sociaal
Domein heeft ook in dit jaar een aantal brieven aan het College gestuurd betreffende zaken die
volgen de Adviesraad Sociaal Domein de aandacht van het College vragen zoals volkshuisvesting,
bibliotheek en jeugdhulp.
We hopen hierbij het sociaal beleid in de gemeente Steenbergen van goede adviezen te voorzien
met onze expertise en ook als inwoners van deze mooie gemeente. Komende jaren hopen we hier
vooral mee door te gaan.
Hartelijke groet,

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. VOORUITBLIK EN
TERUGBLIK

2.1
VOORUITBLIK
In dit hoofdstuk een blik op onze werkwijze en activiteiten en tot slot de toekomst van de Adviesraad
Sociaal Domein. De Adviesraad Sociaal Domein heeft middels een verzoek via het College bij
de gemeenteraad een verzoek tot wijziging van de verordening Adviesraad maatschappelijke
ondersteuning gemeente Steenbergen ingediend, middels deze wijziging wil de Adviesraad Sociaal
Domein het kennisniveau binnen de Adviesraad Sociaal Domein borgen.
Deze wijziging van de verordening houd in dat er (indien nodig) een mogelijkheid is om leden die
ruime ervaring en kennis op het gebied van Sociaal Domein hebben na hun maximale periode
langer een tot drie jaar bij de Adviesraad Sociaal Domein te kunnen houden. In maart 2020 nemen
we afscheid van onze secretaris waardoor het aantal leden naar 9 gaat.
In 2020 zal de Adviesraad Sociaal Domein een sollicitatieprocedure starten zodat we 2 nieuwe leden
kunnen aantrekken. In 2020 zal de Adviesraad Sociaal Domein zich weer inzetten voor de burgers
van de Gemeente Steenbergen.
2.2
TERUGBLIK
Het jaar 2019 zijn we verder gegaan om met grote belangstelling de activiteiten van de Gemeente
te volgen op het gebied van het sociaal domein welke op het gebied van Wmo, Jeugdwet en
Welzijnwerk plaats vinden.
JANUARI
In januari 2019 komen we als Adviesraad weer voor het eerst bij elkaar in het nieuwe jaar. We
krijgen informatie over de pilot 'Samen scheiden' die kortgeleden daarvoor is gestart vanuit het
CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin). Deze pilot is gestart om de vele vragen die op medewerkers af
kwamen over conflictscheidingen of te wel vechtscheidingen op een goede manier te beantwoorden
en te begeleiden.
De Gemeente gaat weer informatie geven in de vorm van een infopagina in een plaatselijke krant.
De Adviesraad is hier erg blij mee, want dit advies hebben wij al een aantal keren geadviseerd aan
het College. We krijgen de informatie dat de Gemeente bezig is met het maken van armoedebeleid,
dit is voortgekomen uit de aanbevelingen van de Rekenkamer. De adviesraad blijft dit nauwkeurig
volgen.
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Kijk ook eens op onze website:
www.adviesraadsteenbergen.nl

FEBRUARI
In februari krijgen we de informatie dat per 1 april 2019 de Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) in de gemeente
Steenbergen komt te vervallen. De HHT werd ingezet voor cliënten huishoudelijke ondersteuning en voor
mantelzorgers. Het stopzetten van de regeling kan onrust te weeg brengen en kan tot vragen leiden met name
op het gebied van de ondersteuning aan mantelzorgers. Het college wil mantelzorgers in een kwetsbare
positie blijven ondersteunen. Vanaf 2021 worden beschermd wonen en de maatschappelijke opvang
gedecentraliseerd. Waar Bergen op Zoom nu centrumgemeente is voor deze taken, zal vanaf 2021 iedere
gemeente lokaal verantwoordelijk worden en hiervoor budget ontvangen.
De adviesraad heeft eerder geadviseerd over het plan van aanpak dat door de gemeenteraad is vastgesteld.
Gemeente en onderwijs zijn regionaal samen bezig met het opstellen van een onderwijsagenda. In 2019 wordt
extra aandacht en inzet besteed aan:
•
Zorg in en om de school: soepele verbinding met Jeugdzorg
•
De school in de samenleving: schoolgebouwen
•
Doorgaande schoolloopbaan: integreren voorschoolse voorzieningen en primair onderwijs
•
Op weg naar werk: aanpak van lerarentekort.
De Adviesraad vindt het een goed teken dat de Gemeente aandacht heeft voor deze problemen in het
onderwijs.
Verder
2019:
•
•
•
•
•

geeft de gemeente een overzicht van de agenda van Beleidsonderwerpen voor de komende tijd in
Uitvoeringsnota Volksgezondheidzorg;
Beleid Huishoudelijke ondersteuning;
Toekomstvisie;
Uitvoeringsnota Steenbergen Vitaal (sportbeleid).
Bestuursopdrachten Sociaal Domein, en Leefbaarheid en Kernen.

De Adviesraad gaat deze onderwerpen de komende tijd volgen. De Adviesraad geeft advies over het Plan
preventie en handhaving, er zijn een aantal opmerkingen die in een schriftelijk advies aan het College kenbaar
wordt gemaakt.
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MAART
In de vergadering van maart geeft de Gemeente in de persoon van de Wethouder naar aanleiding van een
vraag over de stand van zaken rond de EADS, informatie hierover. Er gaat een bedrijf worden ingehuurd die
gaat uitzoeken wat de dekkingsgraad nu is en wat er wenselijk is in Steenbergen. Ook het koppelen aan de
buurtpreventieteams wordt dan waarschijnlijk meegenomen. In deze vergadering worden we geïnformeerd
over de nieuwe visie van het Jongerenwerk. De aanleiding was dat men zich afvroeg hoe actueel de huidige
visie nog was. Daarnaast hadden de jongerenwerkers een aantal vragen en behoefte aan handvatten.
Daarnaast krijgen we ook vanuit de gemeente informatie over de laatste ontwikkelingen in het onderwijs.
APRIL
In april komt de betreffende ambtenaar van Volkshuisvesting in plaats van de betrokken wethouder die
afwezig is door andere werkzaamheden, iets vertellen over de woonvisie. De woonvisie uit 2015 gaat in de
loop van 2020 op basis van een nieuw woningonderzoek geactualiseerd worden. De leden van de Adviesraad
hadden een aantal vragen over met name wonen en zorg voorbereid. Aan de hand van de antwoorden heeft
de Adviesraad een aantal adviezen en vragen over wonen en zorg, innovaties en visie op wonen en zorg, aan
het college toe gestuurd.
JUNI
In juni krijgen we een toelichting op het concept uitvoeringsplan Volksgezondheid. Dit plan wordt
samen met de andere 2 gemeenten van de Brabantse wal ontwikkeld. Steenbergen wil vooral insteken
op het verminderen van het overgewicht, dit onderwerp komt vooral ook in de tabellen van de GGD
als meest opvallend naarboven.
Daarnaast kwam de manager van Wijzijn Traverse mevrouw Fidder een update geven over het kerngericht
werken van het Welzijnswerk. De heer Paardekooper komt zich ook voorstellen, hij is een jaar in dienst in een
nieuwe functie als regisseur bestuurlijke opgave. Er zijn veel externe ontwikkelingen zoals arbeidsmigranten,
maatschappelijk vastgoed, transformatie sociaal domein, leefbaarheid en de toekomstvisie 2040.
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SEPTEMBER
In september komt iemand van de gemeente een toelichting geven op de concept nota
beleidskader laaggeletterdheid. Het besef was gekomen dat deze nota nauw samenhangt met
het onderwijs. Op korte termijn zullen er keuzes gemaakt moeten worden over leerplicht en
verzuim op scholen. De reden is dat een convenant met 5 Gemeentes in 2020 eindigt. De notitie
wordt met de vragen en opmerkingen van de Adviesraad aangepast. De verordening Jeugdhulp
wordt met de opmerkingen en adviezen van de Adviesraad aangepast.
Het gaat hier met name over een aantal technische wijzigingen en volgens de Gemeente
zijn de regels rond de PGB aangescherpt. Een aantal leden van de Adviesraad zijn aanwezig
op een bijeenkomst van de Gemeente om mee te denken en te doen met een toekomstvisie
voor Steenbergen. (Steenbergen 2040). In de Brabantsewal Gemeenten wordt gewerkt aan een
gemeenschappelijke sociale kaart. Er wordt een informatieavond georganiseerd in september
om de informatie bij verschillende groepen op te halen.
OKTOBER
In oktober brengen een aantal leden een bezoek aan het net geopende Verpleeghuis, Het Hof
van Nassau, in Steenbergen. Er wordt veel vertelt over de innovaties en filosofie hoe er gewerkt
wordt. Daarna een rondleiding in het prachtige Verpleeghuis.
In oktober krijgen we een toelichting op het Beleidsplan Schuldhulpverlening 2020-2024. Hierin
is te lezen 'wat' er centaal staat en nog niet 'hoe' het gaat gebeuren. De cliëntenraad van het
ISD heeft al een advies gegeven over dit beleidsplan, hierin is ook een lid van de Adviesraad
vertegenwoordigd.
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VERVOLG OKTOBER
De adviesraad houdt nauw gelet de ontwikkelingen en stand van zaken rond de Jeugdorganisatie
Juzt in de gaten en blijft volgen of er geen cliënten buiten de boot gaan vallen. De organisatie
Juzt wordt in verband met een faillissement ontmanteld.
We krijgen ook antwoord op onze vragen en advies rond Volkshuisvesting maar dit geeft de
Adviesraad niet meer duidelijkheid. Er wordt besloten om de betrokken wethouder nog een
keer uit te nodigen om van gedachten te wisselen met name over het onderwerp wonen en zorg
en de visie op de toekomst vanuit de Gemeente.
We krijgen een overzicht van activiteiten wat de Gemeente in samenwerking met een
werkgroep (adviesraad is hier ook in vertegenwoordigd) de afgelopen tijd heeft gedaan aan een
dementievriendelijke gemeente.
NOVEMBER / DECEMBER
We krijgen in november informatie over een nieuw in te voeren doorlopend
cliëntervaringsonderzoek wat binnenkort van start zal gaan. Hiermee vervalt het huidige
onderzoek. Het onderzoek is een verplichting vanuit de Overheid. Het voordeel is dat op een
dashboard continu te volgen wat de stand van zaken is, zo zijn de klantprocessen doorlopend
te monitoren. Er kan bij de cliënt contact opgenomen worden als er opvallende zaken worden
waargenomen. Op deze manier staat de cliënt meer centraal, dit vraagt wel om een lerende en
flexibele organisatie.
In december was er wegens het ontbreken van beleidsstukken geen vergadering Adviesraad.
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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 2019:

ONDERWERP

UITGAVEN 2019

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

€ 1.847,31

Onkosten administratie en secretariaat

€ 4.325,00

Totaal:

€ 6.172,31

5. SAMENSTELLING LEDEN
De Adviesraad Sociaal Domein gemeente Steenbergen bestond in 2019 uit de volgende leden:
•
•
•
•
•

Jan Legierse (voorzitter)
Rien van Dijke (vice-voorzitter, penningmeester)
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 2019 acht keer.
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