
 
 

   
 

 
           

          

         

            

         

          

         

        

           

        

           

        

          

         

 

   

         

            

           

       

   

  

       
       

 

         
           
           

           
          

      

          
      

            
         

Jaarverslag 2019   

Adviesraad  Sociaal  Domein  Bernheze  

Inleiding  

In 2019 is de Adviesraad Sociaal Domein (ASD) gestart met een nieuwe structuur. Het daarbij 

behorende convenant tussen de ASD en het college van Burgemeester en Wethouders is op 28 

februari 2019 door beide partijen ondertekend. Het huishoudelijk reglement is door de adviesraad 

op 7 januari 2019 vastgesteld. Voorafgaande aan de vergaderingen van het ASD vindt door de 

voorzitter en de ambtelijke secretaris bestuurlijk overleg plaats met de wethouders van 

Moorselaar en Wijdeven. In dit bestuurlijk overleg wordt teruggekeken naar de laatste 

vergadering van de commissie maatschappelijke zaken en naar zaken waarin voor het ASD een 

adviesrol wordt gevraagd. In 2019 hebben 8 overleggen plaatsgevonden. Als groot voordeel 

wordt ervaren dat ten aanzien van regionale zaken het Bernheze belang met elkaar kan worden 

uitgewisseld en dat goede communicatie kan plaatsvinden over een efficiënte gang van zaken 

rondom advisering. Verder zijn in 2019 ook weer alle relevante ontwikkelingen binnen het Sociaal 

Domein nauwlettend gevolgd door de ASD en waar nodig zijn er vragen gesteld aan de gemeente 

Bernheze over de uitvoering van het beleid. Ook zijn er contacten onderhouden met de collega 

ASD’s in de regio, met name met de voorzitters van Oss, Landerd en Uden. 

Samenstelling Adviesraad Sociaal Domein 

• Voorzitter, Gerard van Dijk (waarnemend voorzitter, Frans Schmidt) 

• Adviseur kennisgroep WMO, Wim van Lith (vervanger Toon van Dijk) 

• Adviseur kennisgroep Jeugd, Lea Prins - de Wit (vervanger Victor Amukwaman) 

• Adviseur kennisgroep Participatie, Frans Schmidt (vervanger Audrey Alards) 

• Rosita van Berkom ambtelijk secretaris. 

Missie van ons adviesorgaan. 

• Ons werkgebied omvat alle woonkernen binnen de gemeente Bernheze en heeft primair 
betrekking op onderwerpen gerelateerd aan het Sociaal Domein (Wmo, Jeugd, 
Participatie). 

• Door onze gevraagde en ongevraagde adviezen aan het college van B&W willen we zeker 
stellen dat degene die, nu of in de toekomst, zorg en welzijn nodig hebben mee kunnen 
blijven doen -ofwel kunnen blijven participeren- in de samenleving (maatwerkvoorziening). 

• Wij willen het voor alle inwoners van Bernheze mogelijk maken om zoveel mogelijk actief 
mee te doen in de samenleving. Daarom ondersteunen we de gemeente in haar taak om 
haar burgers hierin blijvend te stimuleren en te ondersteunen. 

• Om dit goed te kunnen doen zoeken en onderhouden we contacten met diverse 
organisaties binnen en buiten Bernheze. We gaan uit van onafhankelijkheid en 
gemeenschapszin. Wij willen signalen uit de kernen van Bernheze die van belang zijn 
voor het ontwikkelen van beleid door-leiden naar het gemeentebestuur. Wij hebben 
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daarbij vooral aandacht voor kwetsbare mensen en organisaties die nog onvoldoende 

gehoord worden. 

Voornoemde missie kunnen wij uitvoeren binnen de door ons eind 2019 vastgestelde werkwijze. 

Deze is tot stand gekomen na een in samenwerking met de gemeente gehouden evaluatie van de 

werkwijze vanaf 2015, waarbij al onze stakeholders betrokken waren. Belangrijkste wijziging is 

dat wij van een breed ASO waarin diverse belangengroepen vertegenwoordigd waren naar een 

smal ASO zijn gegaan. Dit nieuwe ASO bestaat uit een onafhankelijk voorzitter en 3 

onafhankelijke adviseurs, welke de kennisgroepen Jeugd, Participatie en WMO voorzitten. 

Ondersteuning vindt plaats door een ambtelijk secretaris. De werkwijze ziet er schematisch als 

volgt uit: 

ASD 

Vergadering 

met o.a. 

Ervaringsdeskundii:en 

IPG 

• Jeugdzorg 

Nieuwe Werkwijze ASO Bernheze 

Kennnisgroep Wmo met o.a. 

Ervaringsdeskundige 

008 

• IPG 

• Diaconie 

Kennnisgroep Jeug met o.a. 

Ervaringsdeskundige 

• IPG 

• Jeugdzorg 

Signalen vanuit de kernen Bernheze 

Doel ASO: vertegenwoordigers van de 3 doelgroepen op een gestructureerde manier te 

betrekken bij het beleid van de gemeente Bernheze om zo bij te dragen aan een 

verbetering van integraal beleid. 

Vergaderingen 2019 

In 2019 werden 8 vergaderingen van de Adviesraad gehouden. In deze vergadering werden de 

navolgende adviezen vastgesteld: 

• Brief ASO aan Cie MZ over dienstverleningsovereenkomst met Meierijstad, 30 januari
2019

• Advies ASO over noodzaak voor integratiebeleid voor arbeidsmigranten, 13 mei 2019
• Advies ASO over DVO Meierijstad, 31 mei 2019
• Aanvulling advies ASO over DVO Meierijstad, 3 juni 2019
• Advies inzake regionaal beleidsplan jeugdhulp 2020-2023 24 juni 2019
• Advies ASO over koersdocument opvang ondersteuning en zorg voor inwoners met een

psychische kwetsbaarheid, 4 september 2019
• Advies ASO over abonnementstarief Wmo, 18 september 2019
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• Advies uitgebracht over trigger money 18 september 2019 

• Advies inzake deelname Koploperproject cliëntondersteuning 14 oktober 2019 

• Advies ASD over klachtenafhandeling, 18 oktober 2019 

• Advies ASD over startdocument integrale toegang, 18 oktober 2019 

• Advies ASD over stoppen met gemeentegids, 18 oktober 2019 

• Reactie ASD op startnotitie Sociaal Domein, 24 oktober 2018 

• Bespreeknotitie urgentie huurwoning 4 november 2019 

• Advies verordening Wmo Bernheze 2020 2 december 2019 

Alle adviezen zijn besproken met de gemeente en de gemeente heeft verslag gedaan over hoe 

de adviezen zijn verwerkt. 

Alle adviezen van de ASD zijn te vinden op de website van de gemeente Bernheze via: 

https://www.bernheze.org/inwoners-en-ondernemers/zorg-en-welzijn/adviesraad-sociaal-domein/ 

Inhoudelijk   

Bij een aantal van bovenstaande adviezen zijn de kennisgroepen bij elkaar geweest. 

Kennisgroep Participatie  

De kennisgroep startte met 3 leden naast de adviseur, waarvan 1 lid naar Wmo is overgestapt. 

Huidige leden zijn: 

• Audry Allards 

• Hélène van Asseldonk 

De kennisgroep participatie is één keer bij elkaar geweest voor: 

• het advies over DVO Meierijstad 

Daarnaast heeft de kennisgroep deelgenomen aan de integrale bijeenkomst inzake de integrale 
toegang. 

Afgeronde werkzaamheden/initiatieven in 2019 

• 2019 was het jaar dat we effectief zijn gaan werken met kennisgroepen. De kennisgroep 

participatie bestaat uit 2 vaste leden. Afhankelijk van het onderwerp wordt de kennisgroep 

versterkt met andere leden die gevraagd worden voor een bepaalde zaak tijdelijk te 

participeren in de groep. Dit om extern aanwezige kennis ook te kunnen benutten. 

• Tevens is vervanging geregeld zodat bij verhindering iemand anders de positie 

participatie kan innemen. 

• Maandelijks geparticipeerd in de kennisgroep participatie van de ASD Meierijstad 

• Geparticipeerd in werkgroep die zich bezig hield met het opstellen van rapportage 

methodiek van kerncijfers van de sociale dienst Meierijstad. 

• Medio 2019 gestopt met deelname aan Platform Cliëntenparticipatie Arbeidsmarktregio 

Noordoost-Brabant om meer tijd vrij te maken voor directe belangen m.b.t. gemeente 

Bernheze. 

Werkzaamheden/initiatieven die na 2019 doorlopen in 2020 

• Nauw betrokken zijn/blijven bij het tot stand komen van het schulden en armoedebeleid 

• Op regelmatige basis contact houden met verantwoordelijke beleidsmedewerkers van de 

gemeente Bernheze m.b.t. zaken in verband met de participatiewet. 

• Nauw betrokken blijven bij de totstandkoming van de integrale toegang. 
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Kennisgroep Wmo  

Begin 2019 is de Kennisgroep gestart met 4 leden naast de adviseur. Een van de leden is 

gestopt waardoor we nu met 3 vaste leden van de kennisgroep. Huidige leden zijn: 

• Toon van Dijk 

• Gerrie van Tuijl 

• Annemieke van der Biezen 

Bij onderwerpen die meer dan een aandachtsgebied bestrijken hebben we samengewerkt met de 

andere kennisgroepen. Zo nodig worden ook externe deskundigen geraadpleegd bij onderwerpen 

die zich daarvoor lenen. De kennisgroep Wmo is vier keer bij elkaar geweest voor: 

• Algemene informatiebijeenkomst met de gemeente 

• Advies regionaal Koersdocument psychische kwetsbaarheid (Samen met kennisgroep 

Jeugd) 

• Advies inzake abonnementstarief Wmo inclusief scenario’s HV 
• Advies inzake Verordening Wmo 2020 

Daarnaast heeft de kennisgroep deelgenomen aan de integrale bijeenkomst inzake de integrale 
toegang. 

Afgeronde werkzaamheden en initiatieven in 2019 

• Met een nieuwe adviseur en al eerder betrokken leden van de kennisgroep hebben we 3 

onderwerpen behandeld waarvoor een adviesverzoek is ontvangen. Deze hebben elk 

geleid tot een advies van de ASD aan het College van Burgemeester en Wethouders. 

• Verder hebben we een ongevraagd advies gegeven over het voornemen om voortaan 

geen gedrukte gemeentegids meer te verspreiden, dit in het licht van integrale toegang en 

de informatie aan burgers die geen digitale vaardigheden hebben; 

• Daarnaast hebben we, in samenwerking met de kennisgroep Jeugd, gezamenlijk een 

advies opgesteld over het koersdocument opvang, ondersteuning en zorg voor inwoners 

met een psyhische kwetsbaarheid. Daarvoor hebben we in vooroverleg de belangrijke 

aspecten benoemd en met de gezamenlijke kennisgroepen een concept advies opgesteld. 

Dit is vervolgens door de ASD overgenomen als een eindadvies tbv B&W; 

• Met een zeer intensieve aanpak hebben we in korte tijd een gefundeerd advies opgesteld 

over de verordening WMO 2020; 

• Een aantal malen als vervanging deelgenomen namens ASD aan bijeenkomsten inzake 

het Sociaal Domein in regionaal verband; 

Werkzaamheden/initiatieven die na 2019 doorlopen in 2020 

• Nauw betrokken blijven bij beleid en uitvoering van het brede terrein van de WMO; 

• Regelmatig overleg met de betrokken verantwoordelijke beleidsmedewerkers; 

• Integrale benadering van het sociaal domein met de overige leden van de ASD en 

betrokken ambtelijke medewerkers en (externe) adviseurs; 

• Regionale contacten onderhouden op het werkgebied van het sociaal domein; 

Kennisgroep Jeugd  

De kennisgroep startte met 3 leden naast de adviseur, later in het jaar is hier nog een 4e lid aan 
toegevoegd. 1 lid is begin 2020 gestopt. Huidige leden zijn: 

• Victor Amukwaman 

• Caroline van den Akker 

• Archel Kerkhof 
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De kennisgroep is twee keer bij elkaar geweest. Een keer om met elkaar kennis te maken en af te 
stemmen en een keer om het advies voor te bereiden inzake regionaal beleidsplan jeugdhulp. 
Een deel van de kennisgroep jeugd heeft mee geparticipeerd in het advies inzake opvang 
ondersteuning en zorg voor inwoners met een psychische kwetsbaarheid. 
Daarnaast heeft de kennisgroep deelgenomen aan de integrale bijeenkomst inzake de integrale 
toegang. 

Werkzaamheden en initiatieven in 2019 

• Afstemmen ten aanzien van werkwijze aangezien er rondom jeugd veel regionaal bepaald 
wordt en er beperkte lokale ruimte van invloed hierin bestaat. Doelstelling is om maximaal 
gebruik te maken van deze ruimte. Afhankelijk van het onderwerp wordt de kennisgroep 
geheel of gedeeltelijk gevraagd om mee te participeren. Daarnaast kan er ook een beroep 
gedaan worden op expertise van extern aanwezige kennis. 

• Structurele deelname van Adviseur Jeugd aan de integrale vergaderingen van de ASD 
met Voorzitter, Adviseur Wmo, Adviseur participatie, Gemeente Bernheze en Secretariaat 
ASD. 

• Er is vastgesteld wie plaatsvervangend adviseur is zodat bij verhindering lopende zaken 
niet stagneren. 

• Er is een eerste aanzet gedaan om gemiddeld 1x per 4-6 weken een structureel 
afstemmingsoverleg te organiseren met de twee beleidsambtenaren Jeugd (lokaal en 
regionaal georiënteerd). Deze afspraken worden verstevigd in 1e kwartaal 2020 in verband 
met interne wisseling van regionaal georiënteerde beleidsambtenaar. 

• De gemeente Bernheze is gevraagd naar cijfer matige onderbouwing ten aanzien van de 
samenhang jeugd problematiek binnen Bernheze. Dit krijgt een vervolg in 2020 aangezien 
er op dit moment onvoldoende samenhang hierin is. 

• Er wordt nagedacht over of een klankbord groep jeugd van toegevoegde waarde kan zijn 
voor Bernheze en zo ja welke partijen eventueel benaderd kunnen worden om integraal 
een klankbord groep jeugd te organiseren. Het is niet de doelstelling om dit als ASD zelf te 
gaan organiseren maar kan wel in de beginfase aanjager hiervoor zijn. Dit door bestaande 
initiatieven aan elkaar te verbinden en daar waar nodig te versterken. Dit krijgt zijn vervolg 
in 2020. 

Financieel  

De Adviesraad Sociaal Domein heeft een jaarlijks budget van € 5.000,- voor directe kosten 

(exclusief kosten secretariaat). Over 2019 is daarvan € 4.025,44 gebruikt. 

De kosten waren als volgt verdeeld: 

Onkostenvergoeding ASD- en kennisgroepleden 

Declaraties ASD leden 

Zaalhuur 

Overig 

Totaal 

€ 3.090,-

€ 160,-

€ 560,-

€ 215,44 

€ 4.025,44 
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Tot  slot  

In 2020 zullen wij de ontwikkelingen rondom de integrale toegang zorgvuldig volgen. Verder 

blijven wij alle ontwikkelingen binnen het sociaal domein volgen en zullen wij gevraagd en 

ongevraagd de gemeente Bernheze van advies dienen. 

Aldus vastgesteld in de vergadering van de ASD d.d. 14 april 2020. 
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