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1.

VOORWOORD

De Adviesraad Sociaal Domein gemeente Peel en Maas biedt u met veel plezier haar eerste
jaarverslag aan. De Adviesraad Sociaal Domein is in januari 2015 door het college van Burgemeester
& Wethouders van de gemeente Peel en Maas ingesteld als onafhankelijke raad met als doel te
adviseren over de (mate van) burgerparticipatie bij alle beleidsonderwerpen in het gehele sociale
domein, over de integraliteit van de ingediende beleidsvoorstellen en over de (kwaliteit van de)
inhoud van de voorstellen.
De Adviesraad Sociaal Domein is een nieuw orgaan binnen de gemeente Peel en Maas waarin het
proces van beleidsontwikkeling met de co-createurs en advisering over de inhoud van beleid uit
elkaar is getrokken. Het jaar 2015 was dan ook een jaar van verkennen, oefenen, kennismaken met
alle betrokken partijen, discussie voeren over rol en verantwoordelijkheid, verdieping zoeken in
bestaande regelgeving en gemeentelijk beleid etc. Het was dus ook een jaar van vallen en opstaan en
samen met belangenorganisaties (co-createurs) en college van Burgemeester & Wethouders én hun
beleidsambtenaren zoeken naar de juiste route.
De Adviesraad is op 2 maart 2015 voor de startbijeenkomst in aanwezigheid van wethouder Raf
Janssen en enkele beleidsambtenaren voor het eerst bij elkaar gekomen. Vanaf deze bijeenkomst
heeft de Adviesraad vrijwel elke twee weken vergaderd.
Per 1 januari 2015 waren de drie decentralisaties (Jeugdzorg, WMO en Participatiewet) een feit. De
gemeente Peel en Maas heeft daartoe de nodige voorbereidingen getroffen en is niet voor hele grote
problemen komen te staan. Vanaf dat moment is gewerkt aan het ontwikkelen van eigen beleid, het
invullen van de beleidsruimte die de wetgeving aan de gemeenten geeft en het evalueren en
finetunen van reeds eerder ontwikkeld beleid. Vooral dit laatste zal ook in 2016 en volgende jaren
een belangrijk issue vormen.
De Adviesraad Sociaal Domein, die uit 8 leden bestaat met geheel verschillende achtergrond, kan
putten uit kennis en ervaring op een of meerdere onderdelen van het sociaal domein of op andere
maatschappelijk van belang zijnde aspecten. Er zijn meerdere gevraagde en ongevraagde adviezen
uitgebracht in 2015. Bij de voorstellen, die de Adviesraad ter advisering zijn voorgelegd, is vaak de
discussie geweest of deze wel voor advies moesten worden voorgelegd. Niet elk voorstel kon
namelijk het predicaat "beleidsvoorstel" dragen. In alle gevallen waarin hierover twijfel aanwezig
was, heeft de Adviesraad met instemming van het College van B&W een advies uitgebracht.

Joep Knapen
Voorzitter Adviesraad Sociaal Domein gemeente Peel en Maas
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2.

DE ADVIESRAAD SOCIAAL DOMEIN

2.1

Bestaansrecht Adviesraad Sociaal Domein

De Adviesraad Sociaal Domein vindt zijn legitimatie in hoofdstuk 2 van de "Verordening co-creatie en
advisering sociaal domein gemeente Peel en Maas" (2014-094). In deze verordening is een scheiding
gemaakt tussen de co-creatie in het sociaal domein door belangenbehartigers en de advisering over
het resultaat. Als (formele) co-createurs zijn aangewezen:






Zorgvragersoverleg Peel en Maas (inmiddels opgeheven)
Adviesraad Werk en Inkomen (inmiddels opgeheven)
Gehandicaptenplatform Peel en Maas
Centrale seniorenraad Peel en Maas
Mantelzorgforum Peel en Maas

Het college van Burgemeester & Wethouders is bevoegd andere belangenorganisaties toe te voegen
aan de groep co-createurs. De co-createurs worden in de gelegenheid gesteld om inbreng te levere n
bij het ontwikkelen en realiseren van beleid dat betrekking heeft op het sociaal domein alsmede bij
de evaluatie hiervan. Dit geldt met name voor het beleid dat de instemming behoeft van de
gemeenteraad en/of het college van B&W.
De Adviesraad Sociaal Domein is een onafhankelijk adviesorgaan, dat wil zeggen dat er geen sprake is
van belangenbehartiging door de adviesraad. Meerdere organisaties waren zich in het verslagjaar
nog niet geheel bewust van dit aspect, waardoor sommigen zelfs overwogen hebben zich op te
heffen. Indien dat gerealiseerd zou zijn zou er geen sprake meer zijn van belangenbehartiging en van
co-creatie. Na verdere uitleg over de rol van de adviesraad hebben deze organisaties besloten om
actief te blijven en op de afgesproken wijze de rol van co-createur in te blijven vullen.

2.2

Doelstelling Adviesraad Sociaal Domein

De Adviesraad Sociaal Domein heeft als taak gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen aan het
college van Burgemeester & Wethouders over alle beleidsvoorstellen die het sociaal domein raken
en die de instemming behoeven van de gemeenteraad en/of het college van B&W. De Adviesraad
geeft een oordeel over de volgende aspecten:




de mate waarin alle hiervoor in aanmerking komende vertegenwoordigers van
belanghebbenden in de gelegenheid gesteld zijn om mee te doen aan het proces van cocreatie en
de mate waarin het voorgestelde beleid spoort met het uitgangspunt van integraliteit

In de discussies met de verantwoordelijke wethouder is in het afgelopen jaar ook (de kwaliteit van)
de inhoud van het voorgestelde beleid aan de advisering toegevoegd. Dat is echter (nog) niet in de
verordening opgenomen.

Jaarverslag 2015 - Adviesraad Sociaal Domein gemeente Peel en Maas

4

2.3

Samenstelling Adviesraad Sociaal Domein

De Adviesraad Sociaal Domein bestaat uit 8 leden, die voor de duur van 3 jaren door het college van
Burgemeester & Wethouders zijn benoemd. Omdat het niet verstandig is alle leden gelijktijdig af te
laten treden is met het college afgesproken, dat twee leden aftreden na 2 jaren, 3 na 3 jaren en 3 na
4 jaren. Daarmee is de continuïteit van de adviesraad voor de eerste jaren gewaarborgd. De raad
wordt gevormd door:
Neeltje COX-JANSSEN (Panningen)
Rianne GOUTIER (Kessel)
Robin GROMMEN (Maasbree)
Henk JANSSEN (Baarlo)
Joep KNAPEN (Panningen) tevens voorzitter
Gijs van LIER (Helden)
Peter PEETERS (Helden)
Monique PETERS (Panningen)
De Adviesraad Sociaal Domein is dus een onafhankelijk adviesorgaan binnen de gemeente Peel en
Maas en is niet gebonden aan belangengroeperingen. Alle leden hebben hun eigen expertise die
binnen de adviesrol aangewend kan worden. Feitelijk bestaat de adviesraad uit integralisten, mensen
die het gehele sociale werkveld kunnen overzien.
Eind 2015 is door de Adviesraad Sociaal Domein de keuze gemaakt om het sociaal domein in te delen
in de 3 gedecentraliseerde wetten en deze in werkgroepvorm aan individuele leden te koppelen.
Vanaf 2016 is deze verdeling als volgt:
Jeugdwet:
WMO:
Participatiewet:

Robin Grommen, Henk Janssen, Joep Knapen
Peter Peeters, Monique Peters
Neeltje Cox, Rianne Goutier, Gijs van Lier

Ten behoeve van het onderhoud van de relatie met de co-createurs is gelijktijdig een individueel lid
van de adviesraad gekoppeld aan een belangenorganisatie. Daarbij zijn de in de verordening
genoemde co-createurs uitgebreid met de Kernteams in de 11 kernen van de gemeente Peel en
Maas. Dat heeft geleid tot de volgende verdeling:
Centrale Seniorenraad:
Gehandicaptenplatform:
Mantelzorgforum:

Joep Knapen
Neeltje Cox
Peter Peeters
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Kernteam Baarlo:
Kernteam Beringe:
Kernteam Egchel:
Kernteam Grashoek:
Kernteam Helden:
Kernteam Kessel/Kessel-Eik:
Kernteam Koningslust:
Kernteam Maasbree:
Kernteam Meijel:

Henk Janssen
Joep Knapen
Neeltje Cox
Henk Janssen
Gijs van Lier
Rianne Goutier
Monique Peters
Robin Grommen
Peter Peeters

In de kern Panningen is nog geen kernteam actief.

2.4

Het convenant met de gemeente Peel en Maas

In 2015 is een convenant met de gemeente Peel en Maas afgesloten, waarin praktische zaken voor
de Adviesraad Sociaal Domein geregeld zijn. Het convenant levert afspraken op het gebied van:
 Advisering (o.a. dat de adviesraad 4 weken de tijd krijgt om te adviseren)
 Bestuurlijk overleg (2 maal per jaar vindt er overleg plaats tussen college van B&W en de
Adviesraad Sociaal Domein)
 Informatievoorziening
 Benoemingsprocedure en rooster van aftreden
 Communicatie in- en extern (o.a. ook het aanstellen van een contactambtenaar)
 Overige faciliteiten (bedragen per jaar):
 Vaste onkostenvergoeding van € 150,--per lid
 Voor de voltallige Adviesraad een werkbudget van € 3.000,-- voor o.a. deskundigheidsbevordering, externe communicatie en reizen
 Een budget van € 10.000,-- voor professionele ondersteuning van de Adviesraad
 Een budget van € 1.000,-- voor het opzetten en onderhouden van een eigen website
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3.

DE DRIE TRANSITIES

Op 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk geworden voor meer taken op het gebied van
WMO / AWBZ, Jeugdzorg en Werk. In 2014 is door de Nederlandse gemeenten hard gewerkt om de
drie transities beleidsmatig voor te bereiden zodat deze, deels in 2014 en vanaf 1 januari 2015
volledig, geïmplementeerd kunnen worden.
In de gemeente Peel en Maas is de basis voor het beleid van de drie transities vastgelegd in het
"Beleidsplan Sociaal Domein 2015 en verder" met als subtitel "Met vele handen meer kwaliteit van
leven". Het beleidsplan is van 1 oktober 2014 en is getoetst bij tal van belangenorganisaties. De
Adviesraad Sociaal Domein bestond op dat moment nog niet en heeft derhalve over dit plan geen
advies kunnen uitbrengen.

3.1

AWBZ / WMO

Delen van de AWBZ zijn vanaf 2015 via de WMO ondergebracht bij de gemeente. Dit betreft:
 Begeleiding en dagbesteding individueel, groepsbegeleiding en kortdurend verblijf ;
 Begeleiding bij persoonlijke verzorging van mensen met een verstandelijke of psychiatrische
beperking (voor de groep ouderen valt deze verzorging onder de zorgverzekeringswet);
 Verschillende landelijke zorgregelingen (zoals de Wtcg en de CER) worden stopgezet en de
helft van het budget gaat naar de gemeenten. Zij moeten daar een passende regeling op
maken;
 Mensen kunnen minder gemakkelijk intramuraal gaan wonen en moeten dus langer thuis
wonen;
 Het budget voor de uitvoering van hulp in het huishouden wordt met 40% gekort.
De Adviesraad Sociaal Domein volgt deze transitie nauwlettend. Bij de WMO zijn veel kwetsbare
burgers betrokken die, in het nieuwe stelsel, veel meer zelf of met hun netwerk moeten gaan
oplossen. Wanneer er wel professionele hulp nodig is, wordt maatwerk aangeboden. Voor de hulp in
de huishouding is de gemeente Peel en Maas voornemens een pilot te starten met daarin een
algemene voorziening. De pilot zal in 2016 ten uitvoer worden gebracht.

3.2

Jeugdzorg

Vanaf 1 januari 2015 geldt de wet Jeugdzorg 2015 en worden gemeenten verantwoordelijk voor het
bieden van jeugdhulp, jeugd-GGZ en jeugdreclassering. Gemeenten hebben ook de plicht om hulp en
ondersteuning te bieden indien nodig. De volgende taken zijn naar de gemeente overgegaan:
 Jeugdbescherming zoals uithuisplaatsingen, voogdij en pleegzorg;
 Jeugdreclassering zoals verplichte begeleiding n.a.v. een proces-verbaal, bv. een taakstraf;
 Gesloten jeugdzorg bijvoorbeeld internaten (niet de jeugdgevangenis);
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 Geestelijke gezondheidszorg voor jeugdigen (jeugd-GGZ);
 Verstandelijk gehandicapten-hulp voor jeugdigen (m.u.v. de zwaar verstandelijk
gehandicapten).
De jeugdhulp wordt voor een groot deel vanuit de oorspronkelijke organisaties (en regionaal)
ingekocht. Voor de Adviesraad Sociaal Domein was dit vanaf den beginne een zorgpunt. Daarnaast is
vooral de toegang tot de zorg, borging van kwaliteit en continuïteit in het overgangsjaar 2015 van
groot belang.

3.3

Participatiewet

Vanaf 1 januari 2015 zijn de Wet Werk en Bijstand en de Wet Sociale Werkvoorziening vervallen en
vervangen door de nieuwe Participatiewet. Daarnaast gaat een groot deel van de Wet werk en
arbeidsondersteuning jonggehandicapten over naar de nieuwe Participatiewet.
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4.

UITGEBRACHTE ADVIEZEN IN 2015

De Adviesraad Sociaal Domein heeft in 2015 in totaal 10 adviezen uitgebracht. In chronologische
volgorde:
I

09-06-2015:

Ongevraagd advies inzake de implementatie van prestatieindicatoren/outcomecriteria in de beleidsuitvoering van de WMO, de
Participatiewet en de Jeugdwet.

II

15-06-2015:

Advies met betrekking tot de beleidsregel loonkostensubsidie en de
vaststelling van de loonwaardemeting.

III

01-07-2015:

Advies op het beleidsvoornemen "Een goede start: ontwikkelproject voor
kinderen van 0-4 jaar".

IV

01-07-2015:

Advies op het beleidsvoornemen "Naar een nieuwe aanpak van Hulp bij het
Huishouden".

V

01-07-2015:

Ongevraagd advies met betrekking tot het voorstel voor een
toezichthoudend ambtenaar WMO.

VI

25-08-2015:

Ongevraagd advies met betrekking tot het instellen van burgerpanels

VII

25-08-2016:

Advies met betrekking tot de subsidiëring MAF-centrum Maasbree in het
kader van de notitie "Minimabeleid 2015 en verder".

VIII

25-09-2015:

Advies op de concept-begroting 2016, onderdeel sociaal domein

IX

19-10-2015:

Advies op het Regionaal Convenant samenwerking Gemeenten regio NoordLimburg, Zorgverzekeraar en Zorgkantoor Noord- en Midden-Limburg.

X

15-12-2015:

Advies op het bijgestelde dossier "Nieuwe aanpak van hulp in de
huishouding" met betrekking tot de inhoud, het proces, het evaluatiekader
en de hoedersfunctie.

Alle adviesaanvragen, uitgebrachte adviezen en de reacties van het College van B&W (voor zover
aangereikt) zijn terug te vinden op de website van de Adviesraad Sociaal Domein:
www.adviesraadsociaaldomein-peelenmaas.nl.
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5.

CONTACTEN EN OVERIGE ACTIVITEITEN ADVIESRAAD IN 2015

5.1

Overleg met college van B&W en beleidsambtenaren

De startbijeenkomst op 2 maart 2015 geschiedde op uitnodiging en in aanwezigheid van wethouder
Raf Janssen. Ook de beoogde contactfunctionaris voor de adviesraad, Ingrid van Enckevort, was
aanwezig. Naast een eerste kennismaking en verkenning van het werkveld werden er praktische
werkafspraken gemaakt.
Op 1 juni 2015 maakte de adviesraad kennis met het college van Burgemeester & Wethouders,
vergezeld door de gemeentesecretaris. In deze bijeenkomst werden de eerste bevindingen van de
adviesraad met het college gedeeld. Met het college werd de afspraak gemaakt periodiek met elkaar
van gedachten te wisselen over actuele thema's in het sociale domein.
De raadswerkgroep 3-D, die uit bijna alle gemeenteraadsleden bestaat, had een werkbijeenkomst op
23 juni 2015. De adviesraad was voor deze bijeenkomst uitgenodigd en kreeg de gelegenheid zich
voor de raadsleden te presenteren. Omdat meerdere beleidsambtenaren de stand van zaken op het
sociale domein kwamen presenteren, is de adviesraad op uitnodiging van wethouder Janssen tot het
einde van de bijeenkomst aanwezig gebleven.
Op 30 november 2015 was er in het kader van de periodieke overlegafspraak een bijeenkomst tussen
vertegenwoordigers van het college (portefeuillehouder Raf Janssen, wethouder Roland van Kessel
en gemeentesecretaris Henk Mensink) en de adviesraad. Uitgebreid werd gesproken over de
ervaringen van de adviesraad tot dat moment en tevens werd ingezoomd op de onderwerpen die in
2016 de revue naar verwachting zouden gaan passeren. Ook de door de adviesraad ervaren
verwarring tussen de zogenaamde Sociale Raad versus de Adviesraad Sociaal Domein werd
uitgebreid aan de orde gesteld.
Een aantal beleidsambtenaren heeft de Adviesraad Sociaal Domein geïntroduceerd in het domein
waarvoor ze verantwoordelijk zijn. Deze contacten en de verzorgde presentaties maakten een snelle
verdieping in de materie door de leden van de adviesraad mogelijk. De volgende presentaties zijn in
2015 verzorgd:
30-03-2015:

John Mulder, adviseur planning & control, verzorgde een presentatie over de
begroting en de financiële stand van zaken in het sociale domein.

13-04-2015:

Ivo Dohmen, senior adviseur maatschappelijke ontwikkeling, verzorgde een
presentatie over de Participatiewet.

12-05-2015:

Ruth Verhees, beleidsmedewerker maatschappelijke ontwikkeling en Ben Timmers,
senior beleidsmedewerker maatschappelijke ontwikkeling, verzorgden een
presentatie over de Jeugdwet.
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15-06-2015:

Nicole Estejé, projectleider Sociale Raad, lichtte de achtergronden van de Sociale
Raad toe en besprak een eventuele betrokkenheid van de Adviesraad Sociaal
Domein.

07-09-2015:

Inge Hesen, adviseur maatschappelijke ontwikkeling en nieuwe contactfunctionaris
voor de adviesraad, stelde zich voor.

21-09-2015:

John Mulder, adviseur planning & control, lichtte de begroting 2016 toe.

19-10-2015:

Will Smits, teammanager maatschappelijke ontwikkeling, stelde zich voor en lichtte
de highlights binnen zijn domein toe.

5.2

Contacten en overleg met co-createurs

Een van de opdrachten van de Adviesraad Sociaal Domein is zich er van te vergewissen, dat de door
de gemeente aangewezen co-createurs ook daadwerkelijk een stem hebben gehad in de
totstandkoming van (nieuw) beleid. Formeel heeft de gemeente in de betreffende verordening vijf
organisaties aangewezen, waarvan er inmiddels twee zijn opgeheven. Teneinde de rol van de
adviesraad te verduidelijken, de verwachtingen bij de co-createurs in beeld te krijgen en zicht te
krijgen op de verbinding tussen beleidsambtenaren en co-createurs, zijn op 2 november 2015 de
voorzitters van het Mantelzorgforum, Gehandicaptenplatform en Centrale Seniorenraad uitgenodigd
voor een overleg. Behoudens de Centrale Seniorenraad waren alle organisatie s vertegenwoordigd.
Uitgebreid is toegelicht hoe de Adviesraad Sociaal Domein is ontstaan waarbij de nadruk lag op het
feit, dat de adviesraad niet de belangenbehartiging heeft overgenomen. Voor vele aanwezigen was
dat een eyeopener. Een vertegenwoordiging van de adviesraad heeft op 8 december 2015 een
bezoek gebracht aan de periodieke bijeenkomst van de Centrale Seniorenraad. Ook hier was
onduidelijk welke positie de adviesraad inneemt en welke belangrijke rol de Centrale Seniorenraad
moet blijven vervullen. Met alle organisaties is de afspraak gemaakt het contact over en weer te
intensiveren.
Omdat er veel meer belangenorganisaties zijn, die geraakt worden door het beleid van de gemeente
heeft de Adviesraad Sociaal Domein er ook voor gekozen contact te leggen met de in de kernen van
de gemeente Peel en Maas actief zijnde Kernteams. De voorzitters zijn uitgenodigd voor een
bijeenkomst op 14 december 2015. Ook hier was het noodzakelijk om de rol en de positie van de
adviesraad uitgebreid toe te lichten. Verder werd vastgesteld dat de kernteams geheel verschillend
zijn georganiseerd en ook de nadruk op verschillende aspecten in de gemeenschap varieert. Ook met
de Kernteams is de afspraak gemaakt het contact over en weer te intensiveren en elkaar in elk geval
op de hoogte te houden van actuele zaken.
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5.3

Deelname aan symposia en bijeenkomsten

In 2015 zijn vele uitnodigingen voor bijeenkomsten in of in relatie tot het sociaal domein bij de
adviesraad binnengekomen. In de ambitie zo snel mogelijk in het gehele werkveld ingevoerd te zijn,
zijn vele evenementen dan ook bezocht. Enkele voorbeelden:






Lokale leertuin: Met vele Handen
Symposium van het Regionaal Zorgvragersoverleg (van zorgvrager naar zorgdrager)
Info-markt 3D-aanbieders in het Kerkeböske en het Ringovenpark
Algemeen beraad Werkbedrijf Noord-Limburg
Informatieavond NLW

In 2016 zal de adviesraad wat selectiever zijn m.b.t. deelname aan georganiseerde evenementen.
Deelname hangt af van de toegevoegde waarde voor een individueel lid dan wel de adviesraad in zijn
geheel.
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6.

INFORMATIE EN OVERLEG

6.1

Overlegmomenten in 2015

In 2015 heeft de Adviesraad Sociaal Domein 19 bijeenkomsten gehad, meestal op de maandagavond
en in de eerste periode in het SIF-gebouw en na de opening in oktober in het Huis van de Gemeente.
Ter ondersteuning heeft het college een externe adviseur ter beschikking gesteld in de persoon van
Arthur Jansen. Deze woont vanaf mei 2015 de bijeenkomsten van de adviesraad bij, informeert op
basis van zijn kennis en ervaring binnen het sociale domein en bereidt de adviezen voor.
De startbijeenkomst vond plaats op maandag 2 maart 2015. Afgesproken werd om de eerste tijd elke
twee weken bij elkaar te komen, vooral om het gehele werkveld te leren kennen, contacten te leggen
met de beleidsambtenaren, de taken te verdelen, te inventariseren welke onderwerpen het pad van
de adviesraad zouden gaan kruisen en vooral ook kennis te maken met elkaar.
Joep Knapen werd binnen de adviesraad tot voorzitter gekozen. Peter Peeters en/of Gijs van Lier
fungeren als plaatsvervanger. De voorzitter is ook de contactpersoon naar de gemeente en voor
externe contacten.

6.2

Externe communicatie over Adviesraad Sociaal Domein

Na de startbijeenkomst in maart 2015 is in een artikel op de gemeentelijke pagina van de lokale
weekkrant informatie verstrekt over het bestaan van de Adviesraad Sociaal Domein. Tevens is een
foto van de voltallige adviesraad gepubliceerd.

6.3

Ontwikkeling website

De Adviesraad Sociaal Domein vindt het belangrijk dat zij voldoende vindbaar is en dat de inwoners
van de gemeente Peel en Maas geïnformeerd worden over haar activiteiten. Vanaf de start heeft de
adviesraad zich sterk gemaakt voor een eigen website. Eind 2015 is deze wens gerealiseerd en doet
de adviesraad verslag op www.adviesraadsociaaldomein-peelennmaas.nl. Op de site worden naast
algemene informatie over het sociaal domein alle adviesaanvragen, uitgebrachte adviezen en
reacties van het college van B&W gepubliceerd. De Adviesraad Sociaal Domein is eigenaar van deze
website. Ook de leden van de adviesraad stellen zich nader voor.
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7.

FINANCIEEL OVERZICHT 2015

Nadat het convenant met de gemeente ondertekend is zijn de financiële afspraken ook
daadwerkelijk uitgevoerd. Het forfaitaire bedrag van 3.000 euro voor o.a. deskundigheidsbevordering, reis- en verblijfskosten en externe communicatie is overgeboekt en alle leden hebben
hun algemene onkostenvergoeding van 150 euro over het kalenderjaar 2015 ontvangen.
De kosten voor de externe adviseur van de adviesraad worden voldaan op basis van een
overeenkomst tussen de gemeente Peel en Maas en het Huis voor de Zorg. De facturen passeren de
voorzitter van de adviesraad ter fiattering van de gedeclareerde uren.
De kosten voor de ontwikkeling van de website zijn rechtstreeks door de gemeente Peel en Maas
voldaan.
Inkomsten
Educatieve bijdrage gemeente

Uitgaven
€ 3.000,00

Representatiekosten

€ 42,50

Het batig saldo over 2015 bedraagt derhalve € 2.957,50.
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8.

DE ADVIESRAAD SOCIAAL DOMEIN IN 2016

De adviesraad heeft ook in 2016 de nodige uitdagingen. De contouren van de werkbaarheid van de
decentralisaties zullen duidelijker worden en dat kan beslist tot aanpassingen in het beleid gaan
leiden. Daarbij is focus op de zaken die er echt toe doen van e minent belang. Ook de contacten met
de co-createurs zullen in 2016 nadrukkelijk aangehaald worden. Naast de in de verordening
genoemde co-createurs worden ook de Kernteams door de gemeente nadrukkelijk betrokken in het
beleidsvormingsproces. De adviesraad zal de contacten met de kernteams dan ook verder leggen en
onderhouden.
Om de contacten met alle partijen te kunnen leggen en te onderhouden zal de adviesraad in 2016
ook een eerste symposium organiseren met een boeiend en actueel onderwerp in het sociaal
domein: positieve gezondheid.
Met de beleidsambtenaren zal met regelmaat overleg gevoerd worden teneinde tijdig inzicht te
hebben in de onderwerpen die spelen en het tijdspad, waarbinnen beleidsvoorstellen de adviesraad
zullen bereiken.
De adviesraad gaat ook haar eigen functioneren in het eerste jaar evalueren en op basis daarvan
werkafspraken maken voor 2016.
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