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Adviesraad Sociaal Domein Bernheze 
Inleiding. 
 
Het jaar 2018 heeft vooral in het teken gestaan van een evaluatie van de Adviesraad Sociaal 
Domein. In 2017 is door wethouder Glastra van Loon daartoe het initiatief genomen. Aanleiding 
daartoe was tweeledig: als ASD hadden wij aangegeven dat onze rol en meerwaarde niet altijd 
helder was in het vertegenwoordigen van doelgroepen in de integrale advisering van de gemeente. 
Andere groepen zoals OOB en IPG voelden zich niet altijd voldoende en op de juiste manier 
betrokken en gehoord.  
 
2015 was het jaar waarin drie nieuwe wetten, Jeugdwet, Participatiewet en Wet maatschappelijke 
ondersteuning in het kader van de drie decentralisaties in de praktijk zijn ingevoerd. 
Het gemeentebestuur heeft toen  de wens geuit dat er bij voorkeur één adviesorgaan zou komen voor het 
hele sociale domein. Hierop is de Adviesraad Wmo gestart met een verkenning voor de vorming van een 
Brede Adviesraad Sociaal Domein. Gevolg hiervan was dat de Adviesraad Wmo te maken kreeg met de 
vraag hoe  de inwoners van Bernheze kunnen betrekken bij het te ontwikkelen beleid. Tegelijk zagen ze dat 
de ambtelijke en bestuurlijke voorbereiding van het beleid steeds meer in een regionale samenwerking 
gebeurde en dus op een grotere afstand van de inwoners van Bernheze. 
Vanuit de Adviesraad is eind 2015 een werkgroep opgericht. Deze werkgroep wordt extern ondersteund 
door Jan Peter Hazelaar (Aandacht voor Iedereen) en door Rosita van Berkom.  
In juni 2016 heeft deze werkgroep haar bevindingen gepresenteerd aan een breed publiek van 
belanghebbenden met de vraag of zij de voorgestelde werkwijze verder konden gaan uitwerken. Hierop 
werd positief geantwoord, dus is de Adviesraad Sociaal Domein i.o. gestart met de verdere 
doorontwikkeling van de Adviesraad. Deze doorontwikkeling heeft zich doorgezet in 2017 en heeft in juni 
2017 uiteindelijk geresulteerd in de ondertekening van het convenant tussen de ASD Bernheze en de 
gemeente Bernheze. In dit convenant stonden de belangrijkste punten met betrekking tot de samenwerking 
met de gemeente verwoord. 
Eind 2017 is door de gemeente het initiatief genomen de werkwijze van de ASD te evalueren ( zie hiervoor) 
met behulp van een externe partij. Uit deze evaluatie met ASD, IPG OOB  kwamen in 2018 de volgende 
belangrijke punten naar voren: 

 Beleidsvoorbereiding: de ASD zal hier in principe niet bij aansluiten, tenzij de gemeente formeel 
verzoekt aan te sluiten. 

 Regionale beleidsvorming: de ASD zal vooraf de vraag stellen welke beleidsruimte we lokaal 
hebben om te kijken of we invloed kunnen uitoefenen. Als we al voorin de beleidsvorming zitten, 
kunnen we daarna namelijk geen advies meer uitbrengen. 

 Wmo monitor: de gemeenteraad is het controlerende orgaan. De ASD doet dit dus niet. 

 Vergoedingen: de vergoedingenstructuur voor de leden van de ASD wordt aangepast. 

 Integraliteit: de ASD zit zelf niet overal aan tafel, maar controleert wel of de gemeente de juiste 
stakeholders heeft benaderd bij de advisering over bepaalde onderwerpen binnen het sociaal 
domein. 

 Werkwijze: na de evaluatie is de volgende nieuwe werkwijze voorgesteld: 
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Belangrijke wijziging in de samenwerking met de gemeente is de invoer van een bestuurlijk overleg tussen 
de wethouders sociaal domein en de voorzitter en secretaris van de ASD. Dit overleg vindt plaats ná de Cie 
MZ en vóór de volgende ASD vergadering, zodat de lijnen tussen de gemeente en ASD kort blijven en we 
van elkaar weten wat er speelt binnen het sociaal domein en we daar op adequate wijze kunnen inspelen. 
 
Vergaderingen 2018 
De ASD vergaderde formeel 6 keer, met daarnaast in augustus de evaluatiebijeenkomst om de nieuwe 
werkwijze te bespreken en hierover te besluiten. Het verslag van deze evaluatiebijeenkomst is naar 
wethouder Van Moorselaar en Wijdeven gestuurd ter kennisname en op 13 september 2018 door de 
voorzitter van de ASD besproken met wethouder Van Moorselaar. Deze nieuwe werkwijze is geaccordeerd 
en hierop is de ASD eind 2018 gestart met de invulling van personen die in de diverse kennisgroepen 
zouden kunnen plaatsnemen, evenals de benoeming van de adviseurs. 
In december 2018 is dit besproken in de vergadering van de ASD, waarna in 2019 gestart kon worden met 
de nieuwe werkwijze. In die vergadering is het nieuwe convenanten huishoudelijk regelement ook 
besproken en goedgekeurd. In januari 2019 is de vernieuwde ASD gestart.  
 
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 daarbij vooral aandacht voor kwetsbare mensen en 
organisaties die nog onvoldoende gehoord worden.  
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Samenstelling en veranderingen binnen de Adviesraad Sociaal Domein 
 
Vanaf september 2016 is Gerard van Dijk voorzitter van de Adviesraad Sociaal Domein bezig een nieuwe 
structuur binnen de adviesraad te vormen. Om tot ene goede werkverdeling te komen is gekozen voor een 
verdeling in portefeuilles. Portefeuillehouder Wmo is Toon van Dijk, portefeuillehouder Participatie is Frans 
Schmit en portefeuillehouder Jeugd is Lea Prins- De Wit.  
 
Gedurende het jaar heeft Herman Kalfsterman (IPG) aangegeven om persoonlijke redenen te stoppen met 
hun inzet voor de adviesraad. Hij is vervangen door Annemieke van der Biezen. 
 
De Adviesraad Sociaal Domein Bernheze bestond in 2018 uit de volgende leden: Frans Schmit (Heesch), 
Gerrie van Tuijl (Nistelrode), Lea Prins- De Wit (Nistelrode), Toon van Dijk (Nistelrode), Herman 
Kalfsterman (Heeswijk-Dinther) – vervangen door Annemieke van der Biezen (Heesch), Henk Verschuur 
(Heesch), Martin Verhagen (Heesch) en voorzitter Gerard van Dijk (Nistelrode). Secretaris is Rosita van 
Berkom (Heesch).  
 
In de vergadering van 28 januari 2019 is afscheid genomen van de belangenvertegenwoordiging van OBB , 
IPG en Diaconie en hebben Gerrie van Tuijl, Annemiek v.d Biezen , Henk Verschuur en Martin Verhagen 
afscheid genomen als lid van het Adviesorgaan Sociaal Domein. Wij zijn blij dat zij zich vervolgens 
beschikbaar hebben gesteld als deelnemers van onze kennisgroepen,. 
 
Op dit moment bestaat het bestuur van het Adviesorgaan Sociaal Domein Bernheze uit 4 personen. Gerard 
van Dijk als algemeen voorzitter. Lea Prins - de Wit als adviseur Jeugd, Frans Schmidt als adviseur  
Participatie en Wim van Lith als adviseur WMO.  
 
Inhoudelijk  
 
De adviesraad volgde met belangstelling de ontwikkelingen van de zorgcoöperaties en buurtinitiatieven. Via 
de portefeuillehouders kregen wij informatie van individuele burgers over problemen met de uitvoering van 
de wetten. We namen deel aan inhoudelijk interessante bijeenkomsten met betrekking tot het Sociaal 
Domein en een aantal regionale bijeenkomsten georganiseerd door de centrumgemeente (Oss). 
 
De ASD wordt over het algemeen vroegtijdig betrokken bij zaken waar er nog enige invloed op beleid kan 
worden uitgeoefend. In het convenant hebben wij met de gemeente afgesproken dat wij indien gewenst 
advies geven over de stukken. Uiteraard staat het de ASD ook vrij om ongevraagd advies uit te brengen. 
 
Na zorgvuldige en uitgebreide weging van standpunten formuleert de ASD haar mening aan het college 
van B&W. In 2018 heeft de Adviesraad Sociaal Domein de volgende adviezen uitgebracht: 

 De ASD heeft diverse malen de dienstverlening van Meierijstad ter discussie gesteld bij de 
gemeente Bernheze. Dit blijft een punt van aandacht. Ook in 2018 hebben we hierover een aantal 
overleggen met de gemeente gehad 

 In oktober 2018 hebben wij advies uitgebracht over de startnotitie Sociaal Domein die door de 
gemeente is opgesteld. Hiervoor zijn ook een aantal bijeenkomsten bijgewoond, zoals de Cie MZ. 

 Verder stond 2018 vooral in het teken van de evaluatie van de ASD en het opbouwen van de 
nieuwe structuur inclusief alle daarbij behorende documenten, gesprekken en organisatorische 
bijeenkomsten. 

 
Alle meningen en 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/  
 
Verder zijn in 2018 alle relevante ontwikkelingen binnen het Sociaal Domein nauwlettend gevolgd en waar 
nodig zijn er vragen gesteld aan de gemeente Bernheze over de uitvoering van het beleid. 
 
Alle adviezen zijn besproken met de gemeente en de gemeente heeft verslag gedaan over hoe de 
adviezen zijn verwerkt. 
 
 

https://www.bernheze.org/inwoners-en-ondernemers/zorg-en-welzijn/adviesraad-sociaal-domein/
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Financieel 
 
De Adviesraad Sociaal Domein heeft een jaarlijks budget van € 2.500,- voor directe kosten (exclusief 

vergoedingen leden en kosten secretariaat). Over 2018 is daarvan €  1.126,66 gebruikt.  

 
Doordat in 2017 is gestart met het vergaderen op locatie in plaats van op locaties waar huur moet worden 
betaald, kon wat bespaard worden. Wij willen daarom ook graag alle gastheren en gastvrouwen hartelijk 
danken voor de gastvrijheid. 
 
In 2019 wordt gestart met een nieuwe werkwijze met een daarbij behorende nieuwe financiële structuur. In 
de B&W vergadering van 29 januari 2019 is hiervoor een NTI goedgekeurd. 
 

 


