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1. ADVIESRAAD SOCIAAL DOMEIN: DOEL EN SAMENSTELLING
De Adviesraad Sociaal Domein gemeente Mook en Middelaar is een adviesorgaan dat
gevraagd en ongevraagd adviseert aan het gemeentebestuur over beleid en uitvoering van de
Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet en Participatiewet in de gemeente
Mook en Middelaar. De erkenning en facilitering van de adviesraad door het college van
burgemeester en wethouders van de gemeente Mook en Middelaar is bekrachtigd in de
verordening Cliëntenparticipatie.
De adviesraad bereidt het beleid van de gemeente op het gebied van de Wmo, Jeugd en
Participatie mee voor, geeft commentaar op de gemeentelijke beleidsvoornemens en
uitvoeringsplannen en is betrokken bij de evaluatie van de uitvoering van deze beleidsterreinen.
Teneinde deze taken gedegen te kunnen uitvoeren is de adviesraad voortdurend in contact met
burgers - via organisaties, verenigingen, belangengroepen, zorgverleners, vrijwilligers - en met
de gemeente, m.n. de afdeling Samenleving. In de adviesraad zitten bij voorkeur burgers die
bekend en vertrouwd zijn met deze diversiteit van organisaties en belangengroepen.
De adviesraad bestaat uit inwoners met uiteenlopende deskundigheden en achtergronden,
zoals jeugdzorg, ouderenwerk, gehandicaptenzorg, werk en inkomen, vrijwilligersondersteuning,
mantelzorg. Alle leden namen zitting in de adviesraad om zich in te zetten voor burgers van
onze gemeente.
De adviesraad heeft een onafhankelijke voorzitter.
In 2016 wordt de adviesraad gevormd door:
De heer F.S.M. Dracht (voorzitter)
De heer A.G.M. Hoeben (secretaris)
De heer F.H.J. Baumann
Mevrouw M. van Eekelen-Wasser
De heer H. Hendrix
Mevrouw W.M. Manders
De heer G. Megens
Mevrouw L. Möller
De heer J.F.M. Moormann
De heer Th. Prudon

Van links naar rechts v.a. de achterste rij:

H. Hendrix, Th. Prudon, L. Möller, T. Hoeben, G. Megens,
M. v. Eekelen, E. Dracht, M. Manders, J. Moormann
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Vanuit de adviesraad zijn de heer Megens en de heer Baumann (plaatsvervangend)
afgevaardigd in de Kandidatenraad van het regionaal werkbedrijf.
De contactambtenaar voor de adviesraad vanuit de gemeente Mook en Middelaar is mevrouw
H. Klaassen, coördinator Team Sociaal Domein.
Het dagelijks bestuur van de adviesraad heeft periodiek overleg met de verantwoordelijke
wethouder sociaal domein en de contactambtenaar. Doelen: werken aan actieve relatievorming
met de gemeente, anticiperen op beleidsadvisering, participeren in beleidsontwikkeling.
In 2016 hebben 6 overlegmomenten met de wethouder plaatsgevonden waarin onderwerpen
binnen het sociaal domein aan de orde zijn geweest. Tevens is aandacht besteed aan de positie
van de adviesraad in de beleids- en besluitvormingscycli én verbetering/ontwikkeling van de
rolverdeling.
Teneinde de kwaliteit van zijn adviezen, alsmede de slagvaardigheid van de adviesfunctie te
verhogen, werkt de adviesraad met commissies: leden van de ASD met deskundigheid e/o
affiniteit bereiden de adviezen voor, al dan niet ondersteund door (ervarings-)deskundige
inwoners uit de gemeente.
Commissies:
Gelijke rechten
Jeugdzorg
Huishoudelijke Hulp
Kernteam Toegang
KTO
Mantelzorg (& Vrijwilligers)
Participatie/werk & inkomen
Vluchtelingen
Zorgaanbieders

: dhr. Prudon, mw. Möller, dhr. Moormann
: dhr. Dracht, dhr. Moormann, mw. Möller
: dhr. Hoeben, mw. Manders, mw. Van Eekelen
: dhr. Dracht, dhr. Prudon, dhr.Moormann
: dhr. Hendrix, dhr. Prudon, mw. Manders
: mw. Manders, dhr.Hendrix, mw. Van Eekelen
: dhr. Baumann, dhr. Megens
: mw. Möller, mw. Van Eekelen, dhr. Prudon
: dhr. Hoeben, mw. Manders, Mw. Möller

Koepel Adviesraden sociaal domein: dhr. Prudon; bijhouden berichtgevingen van de Koepel,
relevante informatie delen met de adviesraad
Redactie nieuwsbrief: mw. Möller, dhr. Hendrix
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2. ONDERWERPEN
De vergaderingen van de adviesraad worden in verband met het adviestraject zo veel mogelijk
afgestemd op de vergaderingen van de gemeenteraad en de raadscommissies.
De vergaderingen van de adviesraad zijn openbaar.
In het verslagjaar is de adviesraad 7 maal bijeen geweest.
De adviesraad wordt op secretarieel gebied ondersteund door bureau Stand-by uit Groesbeek.
De onderwerpen die in 2016 de meeste aandacht vroegen van de adviesraad betroffen:
a. Verbinding met achterban (inwoners) en vertegenwoordiging doelgroepen
b. Mantelzorgbeleid
c. Overschot Wmo-gelden
d. Ratificatie VN-verdrag
a) Verbinding met achterban (inwoners) en vertegenwoordiging doelgroepen;
In de verordening Cliëntenparticipatie van de gemeente Mook en Middelaar is vastgelegd dat de
Adviesraad Sociaal Domein uit maximaal 12 leden kan bestaan. In de adviesraad dienen de
doelgroepen binnen het sociaal domein te zijn vertegenwoordigd.
Met de huidige bezetting worden de doelgroepen in de domeinen participatie, jeugd en zorg
vertegenwoordigd, alsmede vrijwilligers en mantelzorgers en is er vertegenwoordiging vanuit
dorpsraden. Leden komen uit een specifiek beroepenveld, zijn ervaringsdeskundigen of
betrokken inwoners. Wat ontbreekt is vertegenwoordiging vanuit de jongeren.
Er wordt contact gezocht met de jongerenwerker.
De jongerenwerker blijkt niet op de hoogte van
het bestaan van de adviesraad. Na een toelichting
op het werk van de adviesraad en op het gemis
van de stem van de jongeren bij advisering over
beleid(voornemens) van de gemeente, heeft de
jongerenwerker getracht om jongeren voor deelname aan de adviesraad te enthousiasmeren.
De jongeren blijken terughoudend om aan te
schuiven bij een overleg van de adviesraad. De
adviesraad besluit daarom om de jongeren op te
zoeken. Uiteraard in afstemming met en in bijzijn
van de jongerenwerker. Dit wordt verder opgepakt
in 2017.
b) Mantelzorgbeleid;
De adviesraad heeft in zijn jaarplan een hoge prioriteit gegeven aan de ondersteuning van
mantelzorgers. In de eerste plaats omdat mantelzorgers een belangrijke bijdrage leveren aan de
gezondheid en het welzijn van hun naasten. Mede daardoor kunnen die langer thuis blijven
wonen. Daarnaast is speciale aandacht voor mantelzorgers gewenst omdat zij, zoals uit
onderzoek blijkt, vaak zo overbelast zijn dat hun eigen gezondheid en welzijn gevaar loopt.
Bovendien vraagt hun inzet vaak ook aanzienlijke financiële offers.
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In navolging van het advies dat de adviesraad vorig jaar uitbracht aan het gemeentebestuur
- is het Mantelzorgcompliment van € 15,- verhoogd naar € 50, - is samenwerking gezocht met het steunpunt Mantelzorg in Heumen.
In de loop van 2016 ontstaat verwarring over de rollen van de externe klankbordgroep
Mantelzorg en de commissie Mantelzorg van de adviesraad. Na een aantal besprekingen met
de klankbordgroep en de gemeente zijn voor alle partijen positie en rol weer duidelijk en kan de
samenwerking vervolg krijgen. Daarin blijft de commissie Mantelzorg acteren vanuit zijn positie
van de adviesraad.
Op 1 juni doet de commissie Mantelzorg enkele aanbevelingen aan de gemeente met
betrekking tot het mantelzorgbeleid. De commissie pleit nogmaals voor verhoging van het
Mantelzorgcompliment in plaats van het organiseren van een Mantelzorgdag. Daarnaast
adviseert de commissie de gemeente om beter te communiceren richting mantelzorgers.
De commissie Mantelzorg streeft naar co-creatie met de gemeente en neemt zich voor hierin
actief te investeren.
c) Overschot Wmo-gelden;
In mei verschijnen in de media berichten dat miljoenen euro’s
door gemeenten niet zijn uitgegeven binnen de Wmo. Dit zou
vooral betrekking hebben op budgetten voor dagbesteding,
begeleiding en ondersteuning.
De adviesraad besluit om bij de gemeente na te vragen of
hiervan ook sprake is in Mook en Middelaar. In zijn brief van
6 juni hierover adviseert de adviesraad tevens om de inwoners
van de gemeente proactief te informeren over de situatie in
Mook en Middelaar. Het advies wordt vooralsnog niet overgenomen door de gemeente.
In het periodiek overleg met de wethouder op 13 december krijgt
het dagelijks bestuur gedetailleerd antwoord op zijn vragen over
een financieel overschot op het Wmo-budget 2015. De adviesraad publiceert dit in de eigen
nieuwsbrief.
d) Ratificatie VN-verdrag;
De Nederlandse regering heeft op 14 juni het VN-verdrag voor de rechten van personen met
een beperking geratificeerd. Het VN-verdrag houdt in essentie in dat Nederland toe moet naar
een inclusieve samenleving waarin iedereen gelijk is. Overheden moeten hier bewust beleid op
voeren, de verantwoordelijkheid ligt bij de gemeenten. Zij moeten kwantificeren hoeveel
inwoners een beperking hebben en besluiten hoe zij het VN-verdrag gaan uitvoeren. Voor de
adviesraad ligt hier een adviesrol.
In klein comité wordt dit opgepakt. Deze commissie verdiept zich in de
gevolgen van de ratificatie van voornoemd VN-verdrag. In de
vergadering van 27 oktober wordt de notitie die de commissie
hierover heeft opgesteld, besproken.
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De adviesraad besluit om de notitie als bijlage toe te voegen aan de brief waarin het de
gemeente vraagt en adviseert beleid aan te passen of voor te bereiden dat meedoen door
mensen, met welke beperking dan ook, maximaal mogelijk maakt.
Naast voormelde onderwerpen heeft de adviesraad in 2016:
- zijn Huishoudelijk Reglement vastgesteld, evenals het rooster van aftreden
- een nieuw logo laten ontwikkelen
- contacten onderhouden met de dorpsraden
- ideeën aangeleverd voor activiteiten in of vanuit het LOP, de Huiskamer van Molenhoek
- 4 nieuwsbrieven uitgebracht
- de gemeente verzocht om een service-dag voor hulpmiddelen te organiseren (dit wordt
opgepakt voor 2017)
- zichzelf geprofileerd op Mijnbuurtje (inmiddels www.maasburen.nl)
- de ontwikkelingen in Hulp bij het Huishouden kritisch gevolgd
- vinger aan de pols gehouden ten aanzien van beschut werk
- de omgang met het vluchtelingenvraagstuk in de gemeente actief gevolgd en besproken
met de verantwoordelijke wethouder en Vluchtelingenhulp Mook. Daar de toestroom aan
vluchtelingen in de regio uiteindelijk minder is dan verwacht, vindt geen opvang plaats in
Mook en Middelaar.
- een werkplan opgesteld met speerpunten voor 2017 en 2018.
3. ADVIEZEN
De Adviesraad Sociaal Domein heeft in 2016 het college van B&W geadviseerd over:
-

de Nota van Uitgangspunten inkoop vervoer
de beleidsregels Wet taaleis gemeente Mook en Middelaar
het raadsvoorstel instellen Regionale Kinderombudsman
het evaluatierapport Lokale Toegang Sociaal Domein
de nota Minimabeleid 2016
het VN-verdrag “Rechten van personen met een handicap”
de omgang met een mogelijk financieel overschot op het Wmo-budget 2015 en over proactieve communicatie hierover richting haar inwoners

De laatste 2 adviezen zijn ongevraagd verstrekt.
Alle adviezen van de adviesraad zijn nagenoeg volledig overgenomen in het beleid van de
gemeente Mook en Middelaar.
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4. SCHOLING EN VOORLICHTING
De leden van de adviesraad hebben in 2016 namens de adviesraad de volgende bijeenkomsten
bezocht:
- 18/01/16 bijeenkomst voor mantelzorgers, Mook
- 14/04/16 overleg van adviesraden Noord-Limburg, Panningen
- feb. ’16 Koffie-uurtje voor mantelzorgers, Groesbeek
- 19/05/16 overleg Vluchtelingenhulp Mook
- 03/06/16 bijeenkomst “De toekomst van beschermd wonen”, Nijmegen
- 29/06/16 startbijeenkomst Mijnbuurtje, Mook
- 12/07/16 bijeenkomst dorpsraad Molenhoek, Molenhoek
- 14/09/16 informatiebijeenkomst Huishoudelijke Hulp, Mook
- 08/09/16 thema-avond “Positieve gezondheid”, Mook
- 18/09/16 informatiebijeenkomst Werkbedrijf, Nijmegen
- 11/07/16 startbijeenkomst Brede Impulsregeling, Molenhoek
- 12/10/16 bijeenkomst Proteion inz. dagbesteding in de dorpen, Molenhoek
- 20/10/16 overleg van adviesraden Noord-Limburg, Panningen
- 24/11/16 vervolgbijeenkomst Brede Impulsregeling, Molenhoek
Van de bezochte bijeenkomsten wordt in de vergaderingen een terugkoppeling gegeven door
het bezoekende lid.
Met de wens tot verdere professionalisering heeft de adviesraad zich tevens verdiept in
scholingsmogelijkheden. De keuze is gevallen op scholing in het vaardig worden van het
bereiken van de achterban en behoud van een goede verhouding met de gemeente. Deze
scholing wordt in 2017 opgepakt.
5. COMMUNICATIE
In Ter Sprake worden de vergaderingen van de adviesraad aangekondigd. De vergaderingen
zijn openbaar. De verslagen en jaarverslagen van de adviesraad worden op de website van de
gemeente geplaatst. De Adviesraad Sociaal Domein heeft een eigen pagina op de
gemeentelijke website, te vinden via www.mookenmiddelaar.nl / inwoner / zorg en (jeugd)hulp.
De adviesraad publiceert geregeld op www.maasburen.nl.
De adviesraad geeft geregeld een nieuwsbrief uit.
De adviesraad is per e-mail bereikbaar:
asdmookenmiddelaar@gmail.com
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6. TOT SLOT
Het verslagjaar 2016 is het eerste jaar waarin de adviesraad functioneert zoals vastgelegd in de
Verordening cliëntenparticipatie sociaal domein gemeente Mook en Middelaar 2016
(1 januari 2016). Niettemin wordt de gedragslijn voortgezet zoals die in 2015 is ingegaan.
Het fenomeen ‘adviesraad’ bestaat al geruime tijd. Het zijn van een adequaat werkende
Adviesraad Sociaal Domein (ASD), die proactief en efficiënt werkt en kritisch meedenkt, is toch
iets anders. Het vraagt van de leden een ander soort aandacht, soms wat meer vergaderdiscipline, meer focus op het onderwerp uit de eigen subcommissie. Samengevat betekent dit
dat de leden van de adviesraad meer professionele alertheid aan de dag moeten leggen. En dat
is niet altijd eenvoudig, omdat sommige leden daar meer ervaring mee hebben dan andere. Het
betekent dat de leden elkaar onderling ook dienen te helpen bij deze verandering.
Groei is merkbaar!
In het verlengde hiervan ligt de verandering die de vernieuwde werkwijze van de adviesraad met
zich meebrengt voor de gemeente in het algemeen en voor de gemeenteraad, het college en de
ambtenaren in het bijzonder. We ervaren een toename in de kwaliteit van het periodieke overleg
tussen wethouder en contactambtenaar enerzijds en het dagelijks bestuur van de ASD
anderzijds. Hoewel de balans, als het gaat om inbreng van onderwerpen, nog altijd doorslaat
naar de adviesraad. Goed te merken in het verslagjaar 2016 is de meer alerte opstelling van de
gemeenteraad die onderwerpen uit het sociaal domein alleen behandelt als ze voorzien zijn van
een advies van de ASD. Kritischer is de adviesraad als het gaat om de bewustwording bij het
ambtenarenapparaat. Te vaak komt het voor dat er vanuit de adviesraad navraag moet worden
gedaan naar informatie, beleidsstukken, ontwikkeling op behandelde onderwerpen, reactie op
gegeven adviezen. De ASD ervaart in 2016 nog niet dat ambtenaren als vanzelfsprekend
denken aan, of communiceren met, de adviesraad.
Belangrijke onderwerpen en een overzicht van gegeven adviezen kunt u lezen in de voorgaande
paragrafen. Dé rode draad door al deze onderwerpen en adviezen heen is het thema ‘de ASD
als vertegenwoordiging van álle inwoners van de gemeente’. Bij een paar adviezen hebben we
een enkele meelezer uit het netwerk van de adviesraad laten meelezen en meedenken over te
formuleren adviezen. Daarbij gaat de adviesraad nog (te veel) uit van de onderwerpen die op de
beleidsplanning van de gemeente Mook en Middelaar staan. De adviesraad heeft de behoefte
om het bestaansrecht meer te zoeken in het adviseren over onderwerpen – uit het sociaal
domein – die actueel leven onder inwoners. Bovendien is het van belang dat de adviesraad ook
periodiek nieuwe leden weet te binden aan een rol in de cliëntenparticipatie. De leden van de
adviesraad formuleren rondom dit thema een scholingsvraag. Na een oriëntatie wordt eind
december aan Zorgbelang Limburg de opdracht tot deskundigheidbevordering gegeven. Deze
zal in de eerste helft van 2017 worden verzorgd.
Met hetzelfde elan als uit 2016 is de Adviesraad Sociaal Domein begonnen aan het nieuwe
adviesjaar!
F.S.M. (Erik) Dracht,
Voorzitter Adviesraad Sociaal Domein
Bijlage: financiële verantwoording
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BIJLAGE: financiële verantwoording 2016
werkelijk

begroot

notuleren vergaderingen

€ 2.642

€

2.642

secretariële ondersteuning

€ 1.235

€

2.000

vergaderkosten

€

462

lidmaatschap koepel

€

150

communicatie

€

600

opleiding

€

825

vacatiegelden

€ 3.044

€

5.434

totaal

€ 8.958

€ 10.076

Toelichting:
De administratieve ondersteuning van de adviesraad bestaat uit twee gedeelten: het notuleren
van de vergaderingen en overige secretariële werkzaamheden.
Het notuleren van de vergaderingen wordt betaald door de gemeente uit een groter budget voor
externe ondersteuning binnen de Wmo. De secretariële werkzaamheden zijn alle andere
werkzaamheden die nodig zijn ter ondersteuning van de ASD (voorbereiden nieuwsbrieven,
opzetten concept jaarverslag, archivering en beheer documenten, etc.).
De kosten voor de secretariële werkzaamheden worden betaald vanuit het werkbudget voor de
adviesraad. Deze kosten, samen met de kosten voor de vergaderingen (huur ruimte en
consumpties) en het lidmaatschap van de vereniging van lokale adviesraden Sociaal Domein
(de Koepel), passen binnen het beschikbaar gestelde budget.
In januari 2016 is de rekening voldaan van de in 2015 inhuur van Communicatiekrachten t.b.v.
de ontwikkeling van de nieuwe huisstijl. In december 2016 is de factuur aan Zorgbelang Limburg
voldaan van de in 2017 geplande deskundigheidsbevordering.
De uitgaven van de ASD blijven in 2016 binnen de begroting zoals vastgesteld.

