Jaarverslag 2018

Adviesraad Sociaal Domein
Gemeente Peel en Maas
W:
E:

www.adviesraadsociaaldomein-peelenmaas.nl
adviesraadsociaaldomein@gmail.com

Jaarverslag 2018 - Adviesraad Sociaal Domein gemeente Peel en Maas

1

INHOUDSOPGAVE:

1.

Voorwoord

2.
2.1
2.2
2.3
2.4

De Adviesraad Sociaal Domein
Bestaansrecht
Doelstelling
Samenstelling
Werkwijze

3.

Uitgebrachte adviezen in 2018

4.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.5.1
4.5.2
4.6

Contacten en activiteiten Adviesraad in 2018
Evaluatie functioneren Adviesraad
Overleg met het College van B&W en de beleidsambtenaren
Overleg met stakeholders in het sociaal domein
Contacten en overleg met co-createurs
Symposia georganiseerd door de Adviesraad
Symposium "De (maatschappelijke) waarde van participatie" op 31 januari
Symposium "Meetellen en meedoen in een inclusieve samenleving"op 28 november
Deelname aan kennis- en netwerkbijeenkomsten

5.
5.1
5.2

Informatie en overleg
Overlegmomenten in 2018
Externe communicatie

6.

Financieel overzicht 2018

7.

De Adviesraad Sociaal Domein in 2019

Jaarverslag 2018 - Adviesraad Sociaal Domein gemeente Peel en Maas

2

1.

VOORWOORD

Hiermede treft u het vierde jaarverslag van de Adviesraad Sociaal Domein aan, nu over het jaar 2018. Het was
een rustig jaar en dat was ook te verwachten. De verkiezingen voor een nieuwe gemeenteraad waren er debet
aan, dat niet veel nieuw beleid op het sociaal domein in de steigers stond. En ook een nieuw coalitiebeleid en
twee nieuwe wethouders waren er de oorzaak van, dat niet meteen tot vernieuwing van beleid werd
overgegaan.
Voor de Adviesraad betekende dit dat er een sterke gerichtheid op het interne functioneren gelegd kon
worden. Een uitgebreide evaluatie van de eerste drie jaren Adviesraad Sociaal Domein was het gevolg. De
evaluatie heeft tot resultaat gehad, dat het college van Burgemeester & Wethouders (ongevraagd) is
geadviseerd met betrekking tot o.a. de werkrelatie en het verruimen van het blikveld van de Adviesraad met
het domein Vitale Gemeenschappen. Het levert voor de toekomst in ieder geval interessante onderwerpen op.
In 2018 heeft de Adviesraad twee symposia georganiseerd, waarover in dit verslag meer is opgenomen. Het is
verheugend te kunnen vaststellen, dat de gekozen onderwerpen erg actueel waren en de opzet van de
symposia de vele deelnemers heeft kunnen enthousiasmeren. De Adviesraad put dan ook veel voldoening uit
het feit, dat ook een symposium het gemeentelijke beleid in het sociaal domein kan beïnvloeden.
De Adviesraad heeft een onafhankelijke rol, is geen belangenbehartiger. Daarom is het van essentieel belang
dat er contacten met die partijen zijn, die in het sociaal domein hun basis vinden en die voor de gemeente Peel
en Maas van belang zijn het beleid mede vorm te geven. De contacten van de Adviesraad zijn in 2018
ongewijzigd gebleven. Er is wel kennis genomen van de veranderingen die met name in de kernen gaat
plaatsvinden de komende jaren. Ook is kennis gemaakt met de in de kernen actieve Dorpsondersteuners.
De Koepel van Adviesraden Sociaal Domein, waar de Adviesraad zich bij aan heeft gesloten, vormde op vele
momenten een bron van nieuwe informatie en leverde op thema's nieuwe inzichten op. Reden voor de
Adviesraad om het lidmaatschap -ondanks de gestegen kosten- in stand te houden.
Met de betrokken wethouders en ambtenaren werd periodiek, formeel en informeel, overleg gevoerd. Deze
contacten worden door de Adviesraad als zeer positief en constructief gewaardeerd hetgeen bijdraagt aan
gemotiveerde en enthousiaste leden van de Adviesraad. Desondanks komt het voor, dat niet ieder lid de tijd en
energie kan vinden om het (vrijwilligers-)werk in de Adviesraad gedurende jaren vol te houden. De Adviesraad
heeft dus ook in 2018 wederom enkele vacatures gekend, die moeizaam ingevuld kunnen worden.
Vanuit mijn rol als voorzitter van de Adviesraad Sociaal Domein kan ik stellen, dat de leden van de Adviesraad
zich het afgelopen jaar weer gepassioneerd hebben ingezet. Ook voor het jaar 2019 zal dat niet anders zijn. Ik
wens u veel leesplezier bij dit jaarverslag.

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

Sinds 1 januari 2015 zijn verantwoordelijkheden uit de Jeugdwet, Wmo en Participatiewet overgedragen aan de
gemeenten. In de gemeente Peel en Maas is een en ander vastgelegd in het "Beleidsplan Sociaal Domein 2015
en verder" met als subtitel "Met vele handen meer kwaliteit van leven".
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 co-creatie en advisering, waarmee de gemeente Peel en Maas vrij uniek opereert in Nederland. De nog
steeds bestaande (formele) co-createurs, die gezamenlijk een samenwerkingsconvenant met de gemeente Peel
en Maas hebben gesloten, zijn:
➢
➢
➢

Gehandicaptenplatform Peel en Maas
Centrale seniorenraad Peel en Maas (opgeheven eind 2018)
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 leveren 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. Ook in 2018 is het noodzakelijk gebleken om deze unieke positie van
de ASD te blijven herhalen.
Met de gemeente Peel en Maas is een convenant afgesloten, waarin praktische zaken voor de Adviesraad
Sociaal Domein geregeld zijn. Het convenant is door de Adviesraad integraal gepubliceerd op zijn website
(www.adviesraadsociaaldomein-peelenmaas.nl).

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 co-creatie en
De mate waarin het voorgestelde beleid spoort met het uitgangspunt van integraliteit.

Hoewel met de verantwoordelijke wethouder was afgesproken dat ook (de kwaliteit van) de inhoud van het
voorgestelde beleid aan de advisering wordt toegevoegd, is dit punt in 2018 nog niet in de verordening
opgenomen.
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2.3

Samenstelling Adviesraad Sociaal Domein

De Adviesraad Sociaal Domein bestaat uit 7 - 9 leden, die in principe voor de duur van 3 jaren door het college
van Burgemeester & Wethouders worden benoemd. Omdat het niet verstandig is alle leden gelijktijdig af te
laten treden is met het college afgesproken, dat de leden van de eerste raad getrapt (2, 3 of 4 jaren) zullen
aftreden. Daarmee is de continuïteit van de Adviesraad voor de toekomst gewaarborgd. De raad werd in 2018
gevormd door onderstaande vrijwillige leden:
Sedert:

Aftredend op:

Judith de Bruin (Helden)

1 november 2018

1 november 2021

Neeltje Cox-Janssen (Panningen)
(op eigen verzoek in 2019 niet herbenoemd)

1 maart 2015

1 maart 2019

Rianne Goutier (Kessel)
(op eigen verzoek in 2019 niet herbenoemd)

1 maart 2015

1 maart 2019

Robin Grommen (Maasbree)
(op eigen verzoek in 2019 niet herbenoemd)

1 maart 2015

1 maart 2019

Inge Hesen (Helden)
(op eigen verzoek in 2019 niet herbenoemd)

1 juni 2016

1 juni 2019

Henk Janssen (Baarlo)
(op eigen verzoek in 2018 niet herbenoemd)

1 maart 2015

1 maart 2018

Joep Knapen (Panningen) tevens voorzitter
(in 2017 voor drie jaar herbenoemd)

1 maart 2015

1 maart 2020

Peter Peeters (Helden)
(in 2018 voor drie jaar herbenoemd)

1 maart 2015

1 maart 2021

Jolanda Verstraten (Koningslust)

1 maart 2017

1 maart 2020

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 generalisten, mensen die het gehele sociale
werkveld kunnen overzien.

2.4

Werkwijze Adviesraad Sociaal Domein

De Adviesraad vergadert driewekelijks. De leden zorgen dat ze op de hoogte zijn van lokale, regionale en
landelijke ontwikkelingen op het gebied van het sociale domein. Om voeling te houden met wat er speelt op
het terrein van de (formele) co-createurs is een individueel lid van de Adviesraad gekoppeld aan een
belangenorganisatie. In samenspraak met de wethouder zijn aan de in de verordening genoemde co-createurs
ook de Kernteams in de 11 kernen van de gemeente Peel en Maas toegevoegd (voor zover aanwezig). Ook hier
is een individueel lid van de Adviesraad gekoppeld aan een kernteam. Dat heeft geleid tot de volgende
verdeling:
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Centrale Seniorenraad:
Gehandicaptenplatform:
Mantelzorgforum:

Joep Knapen
Neeltje Cox
Peter Peeters

Kernteam Baarlo:
Kernteam Beringe:
Kernteam Egchel:
Kernteam Grashoek:
Kernteam Helden:
Kernteam Kessel/Kessel-Eik:
Kernteam Koningslust:
Kernteam Maasbree:
Kernteam Meijel:

Henk Janssen (tot 1 maart 2018)
Joep Knapen
Neeltje Cox
Henk Janssen (tot 1 maart 2018)
Inge Hesen
Rianne Goutier
Jolanda Verstraten
Robin Grommen
Peter Peeters

In de kern Panningen was ook in 2018 nog geen kernteam actief.
In 2018 werd de Adviesraad ondersteund door Arthur Jansen. Hij woonde nagenoeg alle bijeenkomsten van de
Adviesraad bij, werkte discussies in de Adviesraad uit tot een concept-advies, ondersteunde bij de organisatie
van de symposia en adviseerde de Adviesraad over de (landelijke, provinciale en regionale) ontwikkelingen in
het sociaal domein. De Adviesraad heeft zich door deze ondersteuning gesterkt gevoeld in het uitvoeren van
zijn taak.
De in 2017 met de verantwoordelijke wethouder en nieuwe gemeentesecretaris afgesproken nieuwe
werkwijze is in 2018 voortgezet. Deze werkwijze houdt in dat een afvaardiging van de adviesraad in overleg
treedt met de verantwoordelijke beleidsambtenaren zo mogelijk aan het begin van het beleidsontwikkelingsproces. Overzicht van thema's die in lijn met deze nieuwe werkwijze door leden van de Adviesraad in 2018 zijn
gevolgd:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Monitoring
Leerwerkhuis
Beschermd Wonen
Pilot transformatie 17-27 jaar
Samenwerking huisartsen
Pilot "Hendig" jeugdhulp
Pilot ergotherapeuten
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3.

UITGEBRACHTE ADVIEZEN IN 2018

In 2018 heeft het college van B&W geen advies gevraagd aan de adviesraad. Desondanks heeft de Adviesraad
Sociaal Domein in december 2018 toch één ongevraagd advies uitgebracht. Dit betrof een advies naar
aanleiding van de evaluatie van de adviesraad. Dit ongevraagd advies inclusief het evaluatierapport
"Effectenanalyse adviezen Adviesraad Sociaal Domein" is -evenals alle eerder uitgebrachte adviezen- terug te
vinden op de website van de Adviesraad Sociaal Domein:
www.adviesraadsociaaldomein-peelenmaas.nl.
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4.

CONTACTEN EN OVERIGE ACTIVITEITEN ADVIESRAAD IN 2018

4.1

Evaluatie functioneren Adviesraad

Vanaf de start van de Adviesraad hebben de leden de intentie gehad om na 3 jaar het functioneren van de raad
te evalueren. In overleg met het college van B&W van de gemeente Peel en Maas heeft deze evaluatie in 2018
plaatsgevonden. De heer Dr. J. Schutgens heeft het onderzoek uitgevoerd, waarin de volgende vraagstelling
centraal stond:
Welke effecten hebben de adviezen van de adviesraad sociaal domein op de politiekbestuurlijke besluitvorming over gemeentelijk beleid en regelgeving in het sociaal domein
van het college van burgemeester en wethouders en gemeenteraad van de gemeente Peel
en Maas?
De heer Schutgens heeft een conceptueel model opgesteld. Dit model voor gebruik en benutting van adviezen
is vervolgens leidend geweest voor de dataverzameling. In overleg met de Adviesraad zijn 6 adviezen
geselecteerd, die gezamenlijk een representatief beeld gaven van het werk van de Adviesraad tot dan toe. Deze
6 adviezen zijn geanalyseerd aan de hand van een documentenstudie en in gesprekken met respondenten.
De conclusie van het onderzoek was dat de helft van de adviezen geleid heeft tot aanpassing of bijstelling van
beleid en/of werkwijze. Er is sprake van wisselende benutting van de adviezen. Het onderzoek is verwerkt in
een uitgebreid rapport dat op de website van de Adviesraad gepubliceerd is. In het rapport zijn ook enkele
aanbevelingen opgenomen voor de Adviesraad en gemeente Peel en Maas.
De Adviesraad heeft n.a.v. dit onderzoeksrapport en de aanbevelingen een gesprek gevoerd met de betrokken
wethouders. Vervolgens heeft de Adviesraad een ongevraagd advies uitgebracht aan het college van
Burgemeester & Wethouders. In 2019 zal de Adviesraad hier verder over in gesprek gaan met de wethouders
en de leidinggevende van de beleidsambtenaren in het sociaal domein.

4.2

Overleg met het college van B&W en de beleidsambtenaren

Veelvuldig is er contact geweest met wethouders, gemeentesecretaris en beleidsambtenaren met betrekking
tot actuele onderwerpen dan wel naar aanleiding van vragen van de Adviesraad. Alle contactmomenten
ademden een positieve insteek uit. Een chronologisch overzicht:
15 januari:

Toelichting wethouder Janssen en contactambtenaar n.a.v. voorlichting aan de
raadswerkgroep 3D in december 2017

19 maart:

Toelichting stand van zaken Ontdeklab door stichtingsvoorzitter Marianne Verstraten
en coördinator Nick Fleuren

9 april:

Presentatie arrangementenmonitor door Ron Genders en Maarten Thönissen

9 april:

Presentatie arbeidsmatige dagbesteding door Ivo Dohmen en de ontwikkelingen
m.b.t. beschut wonen door Sjoerd van de Laar

30 april:

Stand van zaken m.b.t. de inzet van gezinscoaches door Han Goes
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20 juni:

Kennismaking en overleg met de nieuwe portefeuillehouder Hermans

5 november:

Toelichting project "Hèndig" door Han Goes

5 november:

Presentatie "Integratie en participatie statushouders" door Stynke Douma en René Joosten

12 november:

Overleg met wethouders Hermans en van Kessel n.a.v. het evaluatieonderzoek ASD

11 december:

Presentatie van de ASD aan de (nieuwe) gemeenteraadsleden in de periodieke
raadsbijeenkomst sociaal domein

4.3

Overleg met stakeholders in het sociaal domein

In 2018 is op initiatief van de voorzitter een volgend regio-overleg georganiseerd in samenwerking met
Burgerkracht. De intentie om meer en intensiever samen te werken is opnieuw uitgesproken.
Op 24 september is op initiatief van de Adviesraad kennis gemaakt met de Dorpsondersteuners die in diverse
kernen actief zijn. Afgesproken is om dit informatief overleg periodiek te herhalen.

4.4

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. Vanuit de Adviesraad zijn contactpersonen voor de co-createurs benoemd die periodiek de
bijeenkomsten van de co-createurs bijwonen. In de daaropvolgende bijeenkomst van de Adviesraad wordt
vervolgens verslag gedaan. De formele co-createurs hebben de samenwerking met de gemeente in 2018
vastgelegd in een convenant. Het Centrale Seniorenoverleg heeft zich in 2018 opgeheven.
Hetzelfde beleid wordt gevoerd met betrekking tot de Kernteams in de 11 kernen van de gemeente Peel en
Maas. Periodiek worden bijeenkomsten door de afgevaardigden van de Adviesraad bezocht en wordt in de
daaropvolgende bijeenkomst van de Adviesraad verslag gedaan. De Kernteams zijn qua samenstelling,
opdracht en positionering geheel verschillend. In 2018 zijn eerste stappen gezet het kernteam het
overkoepelende platform in de kern te laten zijn, van waaruit initiatieven van burgers naar de gemeente geleid
worden.
In 2018 is geen gezamenlijk overleg tussen de co-createurs, Kernteams en Adviesraad georganiseerd.

4.5

Symposia georganiseerd door de Adviesraad

4.5.1

Symposium "De (maatschappelijke) waarde van participatie" op 31 januari

Het idee voor het symposium is ontstaan vanuit het programma 4Limburg. Eén van de doelen van dit
programma is om een nieuwe meetlat te ontwikkelen voor de waarde die toegekend wordt aan participatie. In
samenwerking met de heer IJmert Kant van Maastricht University en de gemeente Peel en Maas heeft de
Adviesraad het symposium georganiseerd. Na een korte introductie van het programma 4Limburg, is "Wij
maken werk van werk" gepresenteerd. Vervolgens is met alle betrokken aan de hand van 4 fictieve, maar
realistische situaties gediscussieerd over de vraag welke waarde het uitvoeren van bepaalde acties heeft.
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Hierbij is nadrukkelijk breder gekeken dan alleen de economische waarde. De avond is op een treffende manier
afgesloten door een voordracht van één van de ambtenaren.
De heer Kant heeft de opbrengsten van de avond meegenomen ten behoeve van zijn verdere onderzoek en zal
de Adviesraad in 2019 op de hoogte stellen van de uiteindelijke resultaten.

4.5.2

Symposium "Meetellen en meedoen in een inclusieve samenleving" op 28 november

Het VN-verdrag voor de rechten van de mens is een inspiratiebron geweest om dit symposium te organiseren.
Na een inspirerende lezing van Ad Goos (ortho-agoog) heeft Jeroen Veltheer (Vereniging Inclusie Nederland)
gesproken over het VN-verdrag, wat het betekent en hoe het door de gemeente of de gemeenschap vertaald
kan worden naar concrete acties en handelingen. Kees Eken heeft vervolgens de Maastrichtse aanpak m.b.t.
een inclusieve samenleving beeldend omschreven. Tot slot zijn de aanwezigen in een paneldiscussie met elkaar
in gesprek gegaan over de vragen hoe het in de gemeente Peel en Maas staat met de inclusie, hoe zelfsturing
en inclusie zich tot elkaar verhouden en of er behoefte is aan een inclusie-agenda.
De Adviesraad kijkt terug op een inspirerende bijeenkomst en heeft de opbrengsten van de avond inmiddels
vertaald naar een ongevraagd advies aan het college van Burgemeester en Wethouders (maart 2019).

4.6

Deelname aan kennis- en netwerkbijeenkomsten

Meet 2 Match:

Leden van de Adviesraad hebben deze beurs op 23 en 24 maart bezocht.

Conferentie Koepel:

Op 6 april hebben enkele leden van de Adviesraad de conferentie van de
Koepel Adviesraden Sociaal Domein met het thema "Adviesraad: luis,
aanjager of vormgever" bijgewoond.

ALV Koepel:

Op 25 mei werd de Algemene Ledenvergadering met diverse workshops van
de Koepel Adviesraden Sociaal Domein door enkele leden bijgewoond.

Werk maken van werk:

Op meerdere momenten zijn de bijeenkomsten van Werk maken van Werk
bijgewoond.

Symposia:

Tweemaal is er in 2018 een symposium georganiseerd door de Adviesraad.

Verder kwamen vele uitnodigingen voor bijeenkomsten in of in relatie tot het sociaal domein bij de Adviesraad
binnen. Een aantal bijeenkomsten is bezocht, een aantal ook niet. De meeste leden van de Adviesraad zijn
helaas enkel in de avonduren beschikbaar, terwijl bijeenkomsten met regelmaat overdag georganiseerd
worden.
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5.

INFORMATIE EN OVERLEG

5.1

Overlegmomenten in 2018

In 2018 heeft de Adviesraad Sociaal Domein 16 bijeenkomsten gehad. De bijeenkomsten werden allen
gehouden op maandagavond in het Huis van de Gemeente.

5.2

Externe communicatie

De belangrijkste bron van externe communicatie is de website van de Adviesraad. Deze wordt in eigen beheer
met regelmaat ververst/aangevuld en door velen geraadpleegd. Ze bevat altijd de meest actuele informatie
over uitgebrachte adviezen en de reacties van het college van Burgemeester & Wethouders daarop.
De website www.adviesraadsociaaldomein-peelenmaas.nl wordt gemiddeld 92 maal per maand bezocht. In het
afgelopen jaar bezochten 801 unieke bezoekers de website. Het totaal aantal bezoeken bedroeg 1.100 en de
verblijfsduur per bezoek is 2 minuten. Daarmee is de website voor velen een bron van informatie.
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6.

FINANCIEEL OVERZICHT 2018

Met de gemeente Peel en Maas is geregeld, dat de Adviesraad Sociaal Domein per jaar 3.000 euro beschikbaar
krijgt voor deskundigheidsontwikkeling, organisatie bijeenkomsten, symposia, reis- en verblijfskosten en
externe communicatie. De individuele leden van de adviesraad ontvangen per volledig kalenderjaar een
forfaitaire onkostenvergoeding van 150 euro. Met de verantwoordelijke wethouder is verder afgesproken, dat
een eventueel batig saldo in enig jaar niet teruggestort hoeft te worden maar kan worden aangewend voor
activiteiten in het verlengde van de doelstellingen van de Adviesraad Sociaal Domein.
INKOMSTEN 2018:
Saldo 01-01-2018:
Bijdrage gemeente Peel en Maas 2018
Onkostenvergoeding 2018
Rente 2018:
Totale inkomsten 2018:

€
6.175,32
€
3.000,00
€
1.200,00
€
0,00
---------------------€

10.375,32

UITGAVEN 2018:
Symposium 31-01-2018:
Symposium 28-11-2018:
Jaarlijkse bijdrage Koepel ASD
Jaarlijkse bijdrage domeinnaam
Rekening Remmedia 04-06-2018
Rekening Remmedia 15-05-2018
Afscheid Henk Janssen
Reis-/verblijfskosten Joep Knapen
Reiskosten Peter Peeters
Bloemen Jolanda Verstraten (geboorte)
Postzegels/kaarten
Onkostenvergoeding leden ASD

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

1.782,99
2.145,59
500,00
39,00
157,30
46,58
60,00
355,80
53,39
12,50
8,30
1.100,00

---------------------Totale uitgaven 2018:

€

6.261,45

Batig saldo 31-12-2018:

---------------------€
4.113,87

In 2018 heeft de Adviesraad Sociaal Domein aan een externe deskundige opdracht verleend een evaluatie te
houden van het functioneren van de adviesraad. De kosten van dit onderzoek (5.000 euro) zijn door de
gemeente Peel en Maas betaald en worden in de jaren 2019, 2020, 2021 en 2022 in vier gelijke termijnen van
1.250,00 euro verrekend met de subsidie bedoeld voor deskundigheidsbevordering. De Adviesraad draagt de
kosten van de evaluatie dus feitelijk zelf.
De kosten voor de externe adviseur van de Adviesraad Sociaal Domein (begroot en gerealiseerd is 10.000,00
euro) werden voldaan op basis van een overeenkomst tussen de gemeente Peel en Maas en de betreffende
externe adviseur. Alle facturen passeerden de voorzitter van de Adviesraad ter fiattering van de gedeclareerde
uren/kosten.
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7.

DE ADVIESRAAD SOCIAAL DOMEIN IN 2019

Na een relatief rustig jaar zal de Adviesraad in 2019 nadrukkelijk op zoek moeten gaan naar haar toegevoegde
waarde. De in 2018 opgeleverde evaluatie heeft voldoende stof tot nadenken gegeven, waarna ook het overleg
met de beide portefeuillehouders en de beleidsambtenaren plaats zal gaan vinden. Hopelijk levert dit overleg
goede werkafspraken op, waardoor de individuele leden van de Adviesraad hun bijdrage ook daadwerkelijk als
betekenisvol kunnen gaan waarderen.
Het symposium over een inclusieve samenleving heeft intussen geleid tot een ongevraagd advies aan het
college van Burgemeester en Wethouders. In samenspraak met o.a. het Gehandicaptenplatform zal nauwgezet
gevolgd worden welke activiteiten door de gemeente geïnitieerd zullen worden.
Ook in 2019 zal de Adviesraad een symposium organiseren. Er wordt reeds nagedacht over een thema, dat
actueel is binnen het sociaal domein en dat binnen de gemeente Peel en Maas aandacht verdient.
Het lidmaatschap van de Koepel van Adviesraden Sociaal Domein zal in 2019 zoveel mogelijk worden benut.
Kennisdeling en informatie-uitwisseling zijn prioriteiten. Ook zal de Adviesraad gebruik gaan maken van de
trainingsactiviteiten die de Koepel biedt. In augustus 2019 zal daartoe onder leiding van de Koepel gezocht
worden naar verdere verdieping in de rol, positie en strategische meerwaarde van de Adviesraad.
Ook zal nadrukkelijk de verbinding gelegd worden met de nieuw te vormen Kernteams in alle kernen van de
gemeente Peel en Maas. Vanuit de gedachte dat burgers zelf initiatieven nemen en zelf verantwoordelijkheid
nemen voor hun kern zal een nieuw speelveld ontstaan. De Adviesraad zal dat nadrukkelijk blijven volgen en er
mede naar streven dat de kernen maximaal invloed op het beleid kunnen hebben.
Doordat de Adviesraad op verzoek van de verantwoordelijke wethouder zijn taak heeft verbreed met het
domein Vitale Gemeenschappen zal ook hier ervaring moeten worden opgedaan en keuzes voor actuele
thema's gemaakt moeten worden. De Adviesraad ziet zeer uit naar deze nieuwe uitdagingen.
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