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1. ADVIESRAAD SOCIAAL DOMEIN: DOEL, WERKWIJZE 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 de 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 (januari 2016).
De Adviesraad Sociaal Domein (ASD) levert een bijdrage aan de voorbereiding van beleid van
de gemeente op het gebied van de Wmo, Jeugd- en Participatiewet, geeft commentaar op
(adviseert) de gemeentelijke beleidsvoornemens en uitvoeringsplannen en is betrokken bij de
evaluatie van de uitvoering van deze beleidsterreinen.
Om deze taken gedegen te kunnen uitvoeren is de ASD voortdurend op zoek naar (en in)
contact met burgers - via organisaties, verenigingen, belangengroepen, zorgverleners,
vrijwilligers - en met de gemeente, m.n. de afdeling Samenleving. In de ASD zitten bij voorkeur
inwoners die bekend en vertrouwd zijn met deze diversiteit van organisaties en
belangengroepen. De leden van de ASD hebben uiteenlopende deskundigheden, ervaringen en
achtergronden, zoals jeugdzorg, ouderenwerk, gehandicaptenzorg, mantelzorg, werk en
inkomen, vrijwilligers-ondersteuning. Alle leden nemen zitting in de ASD om zich in te zetten
voor burgers van onze gemeente.
De ASD heeft een onafhankelijke voorzitter.

De ASD kijkt, oordeelt en adviseert altijd vanuit
het perspectief van de inwoner in het algemeen en
die van de inwoner als (potentiële) cliënt in het bijzonder.
In 2020 wordt de Adviesraad Sociaal Domein gevormd door:

V.l.n.r.:
Hans van Herwijnen,
Fred Baumann,
Cis Boekholt,
Mimi van Eekelen,
Ton Hoeben,
Loekie Möller,
Erik Dracht,
Joop Moormann,
Ger Megens.
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Het Dagelijks Bestuur wordt gevormd door de heer E. Dracht (voorzitter) en de heer T. Hoeben
(secretaris-penningmeester).
De contactambtenaar voor de ASD vanuit de gemeente Mook en Middelaar is de heer
W. Donders.
Het dagelijks bestuur van de ASD heeft in 2020 weer periodiek overleg gehad met de
wethouder Zorg en Welzijn en de contactambtenaar. Doelen: werken aan actieve relatievorming
met de gemeente, anticiperen op beleidsadvisering, participeren in beleidsontwikkeling.
Daarnaast is aandacht besteed aan terugkoppeling op adviezen van de ASD en heeft
afstemming plaatsgevonden met betrekking tot de jaarplanning en de werkwijze in de contacten
tussen de commissies van de ASD en de ambtenaren.
De ASD werkt met en in commissies met de bedoeling de kwaliteit van de adviezen en de
slagvaardigheid van de adviesfunctie te verhogen: leden van de ASD met deskundigheid e/o
affiniteit voor een bepaald thema bereiden de adviezen voor, al dan niet ondersteund door
(ervarings-)deskundige inwoners uit de gemeente. Bovendien zijn leden van de ASD
verschillende keren per jaar betrokken bij incidentele brainstorm- of werkgroep bijeenkomsten
met ambtenaren. Daarmee wordt co-creatie nagestreefd bij het voorbereiden van beleid c.q.
nieuwe verordeningen of het aanpassen van beleidsregels. Het positieve effect van deze manier
van samenwerken is in het verslagjaar meer en meer merkbaar.

De ASD is alert op signalen vanuit de inwoners van de gemeente.
De
adviesraad
beoogt
inwoners
een
stem
te
geven
door deze signalen mee te wegen in gevraagde en ongevraagde
advisering.
Commissies:
Jeugdzorg
Mantelzorg en vrijwilligers
Participatie/werk & inkomen
WMO
VN-verdrag mensen met beperking
Vervoer

: dhr. Dracht en mw. Möller
: mw. Van Eekelen, dhr. Van Herwijnen
: dhr. Baumann, dhr. Megens
: mw. Van Eekelen, dhr. Hoeben en dhr. Moormann
: mw. Boekholt, dhr. Van Herwijnen, mw. Möller,
dhr. Moormann
: dhr. Baumann

Koepel Adviesraden Sociaal Domein: dhr. Van Herwijnen; bijhouden berichtgevingen van de
Koepel, relevante informatie delen met de ASD
Vanuit de ASD zijn dhr. Megens en dhr. Baumann tot juli afgevaardigd in de Kandidatenraad
van het Regionaal Werkbedrijf. Daarmee is ook inspraak geborgd vanuit de ASD bij de
Modulaire Gemeenschappelijke Regeling, een samenwerkingsverband van de regiogemeenten
waar de gemeente Mook en Middelaar deel van uitmaakt.
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De ASD neemt deel aan het regionaal overleg van de adviesraden sociaal domein NoordLimburg (dhr. Dracht) en aan het regionaal overleg van de adviesraden sociaal domein Rijk van
Nijmegen (dhr. Hoeben en dhr. Van Herwijnen).
In beide overleggen worden regionale thema’s op het gebied van het sociaal domein besproken
en afgestemd. Er wordt geleerd van elkaars ervaringen en aanpak in de eigen lokale
adviesraden. Het is niet de bedoeling om vanuit de gezamenlijke ASD’s adviezen op te stellen.
Beide regionale overleggen hebben in 2020 drie keer plaatsgehad; de frequentie en deelname
van de resp. leden is in het verslagjaar beïnvloed door corona en de beperkende maatregelen.

2. ONDERWERPEN
De vergaderingen van de Adviesraad Sociaal Domein worden in verband met het adviestraject
zo veel mogelijk afgestemd op de vergaderingen van de gemeenteraad en de raadscommissies.
De vergaderingen van de ASD zijn openbaar.
In het verslagjaar is de ASD 6 maal fysiek of digitaal bijeengeweest.
De ASD wordt op secretarieel gebied ondersteund door bureau Stand-by uit Groesbeek. Eind
2020 kondigt Mw. Kerkhof van Stand-by haar vertrek aan. In overleg met de gemeente wordt
een opvolger gezocht.
De onderwerpen die in 2020 de meeste aandacht vroegen van de adviesraad betroffen:
a) VN-Verdrag
b) Mantelzorg
c) Profilering

• VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap;
In het verslagjaar heeft de werkgroep ‘VN-verdrag’, ondanks de beperkende
maatregelen van Corona, samen met een beleidsmedewerker van de
gemeente verder gewerkt aan een advies betreffende de uitvoering van het
VN-verdrag. Deze uitvoering heeft vorm gekregen in de ‘lokale Inclusie
agenda’ (LIA).
De samenleving moet ervoor zorgen dat de achterstanden die mensen met een beperking
ervaren om volwaardig mee te kunnen doen, worden weggenomen. Het VN-verdrag is een
mensenrechtenverdrag: het beschrijft de rechten van mensen met een beperking of
chronische ziekte op gelijke behandeling en participatie. Om deze (mensen)rechten te
realiseren, is het belangrijk dat de toegankelijkheid op verschillende levensdomeinen goed
geregeld is. Voor gemeenten betekent dit dat zij passende maatregelen moeten nemen
zodat personen met een handicap zo zelfstandig en onafhankelijk mogelijk kunnen leven.
Wanneer het gaat over ‘inclusie’ wordt vaak een bredere groep bedoeld. Niet alleen de
groep mensen met een beperking, maar ook andere groepen die om verschillende
redenen worden uitgesloten van volwaardige deelname aan de samenleving, denk aan
leeftijd, etnische herkomst, seksuele oriëntatie of genderidentiteit. In een inclusieve
samenleving kan iedereen meedoen en wordt niemand gediscrimineerd, belemmerd of
uitgesloten.

3

JAARVERSLAG 2020
In overleg tussen de ASD en de Gemeente Mook & Middelaar is afgesproken dat de ASD
‘aan de voorkant’ advies aan Burgemeester en Wethouders zal geven als bijdrage aan het
opstellen van de Lokale Inclusie Agenda.
Vanuit de ASD is hiervoor een werkgroep opgestart, bestaande uit een aantal leden van
de ASD én een beleidsambtenaar van de gemeente.
De ervaring met deze gekozen werkwijze was de volgende:
•
•

•
•

de nauwe samenwerking tussen ASD en de beleidsmedewerker heeft het wederzijds
respect voor ieders verantwoordelijkheid vergroot.
leden van de ASD zijn met hun verankering in de lokale praktijk heel goed in staat
gebleken om de beleidsmedewerker input te geven. De beleidsmedewerker heeft
deze kennis en signalen benut voor gesprekken met maatschappelijke organisaties
en partijen, tevens voor verdere beleidsadvisering samengevat in de “Lokale Inclusie
Agenda” aan burgemeester en wethouders.
informatie van de beleidsmedewerker die nog niet direct via de officiële kanalen was
gecommuniceerd, kon sneller “informeel” binnen de werkgroep worden gedeeld.
de beleidsmedewerker had goed zicht op gemeentelijke procedures en planningen
welke van belang waren zijn voor de inhoud van de advisering.

Advies
Met de opbrengst uit de werkgroep heeft de beleidsmedewerker een conceptbeleidsnotitie
Lokale Inclusie Agenda (LIA) opgesteld. De eigen ASD-commissie heeft vervolgens het
advies van de adviesraad over de LIA voorbereid, welke daarna naar Burgemeester en
Wethouders is verstuurd.
De LIA geeft richting aan het geleidelijk invoeren van het VN-verdrag in al zijn facetten en
behoort binnen de gemeente continue punt van aandacht en bespreking te zijn bij
beleidsbepalingen richting inwoners.
Bij het opstellen van dit advies is er in gezamenlijkheid voor gewaakt dat éénieder vanuit
zijn ervaring en deskundigheid zijn of haar inbreng heeft kunnen doen.
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• Mantelzorg;
Voorheen had een vertegenwoordiging van de ASD tweemaal per jaar een overleg met de
consulenten van Mantelzorg Mook en Middelaar en de gemeente. Om zo efficiënt mogelijk met
de uren van een ieder om te gaan is dit teruggebracht naar eenmaal per jaar, waar o.a. de
volgende zaken aan de orde zijn gekomen:
* Overzicht van acties en
werkzaamheden die in 2019 zijn
uitgevoerd en in 2020 voortgang
hebben.
* Jaarplannen en jaarverslagen worden
minder uitgebreid opgesteld, om
beschikbare tijd zoveel mogelijk aan de
mantelzorgers te besteden. et gaat
vooral om ervaringen van mensen en
niet direct om cijfers.
* Er is een overzicht beschikbaar van de beschikbare respijtvoorzieningen/vervangende
mantelzorg en deze worden overhandigd/besproken bij huisbezoeken.
* De klankbordgroep mantelzorg wordt opgeheven, omdat hiermee maar een hele kleine groep
bereikt werd. Er wordt nu gekeken naar mogelijkheden voor een denktank voor specifieke
onderwerpen.
Door de coronaproblematiek zijn helaas de één op één contacten beperkt gebleven, maar zijn er
andere manieren gezocht om contacten te leggen en te onderhouden, o.a. door
-

Het plaatsen van stukjes in de verschillende regionale bladen.
I.v.m. corona werd er geen mantelzorg dag georganiseerd, daarom hebben alle
geregistreerde mantelzorgers een high tea thuisbezorgd gekregen.
Telefonische en daar waar het kon via beeld contacten met mantelzorgers.

•

Profilering adviesraad;
In het verslagjaar heeft de adviesraad de eigen profilering uitgebreid besproken in de
bijeenkomst van september. De ASD heeft verschillende pr-mogelijkheden om zich (beter)
te profileren: visitekaartjes, ontmoetingen met burgers (individueel of bijeenkomsten),
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bijdrage Ter Sprake, flyers, Facebook, de pagina op de website van de gemeente,
communicatie via website Maasburen, een eigen website. Ieder middel vraagt een bepaalde
investering in tijd.
Concluderend is besloten tot het (behouden of méér) inzetten op profileren middels:
- pagina website gemeente: via de contactambtenaar wordt het verzoek gedaan om de
ASD middels een logo (knop met link) op de HOME pagina prominenter in beeld te
brengen;
- Ter Sprake: er zal in 2021 meer gebruik gemaakt worden van het leveren van ASDbijdragen aan Ter Sprake.
- Maasburen: de bijdragen op de website Maasburen wil de ASD parallel laten lopen met
de bijdragen aan Ter Sprake.
- flyer: ten behoeve van het profileren in direct contact met inwoners is, met instemming
van de gemeente, de opdracht gegeven tot het ontwerpen van een flyer (eind
december).

3. ADVIEZEN
De Adviesraad Sociaal Domein adviseert het gemeentebestuur gevraagd en ongevraagd over
beleid en uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet en
Participatiewet in de gemeente Mook en Middelaar.
De ASD kijkt, oordeelt en adviseert altijd vanuit het perspectief van de inwoner in het algemeen
en die van de inwoner als (potentiële) cliënt van gemeentelijke voorzieningen in het bijzonder.
De ASD heeft in 2020 het college van B en W e/o de gemeenteraad desgevraagd geadviseerd
inzake:
• bezuinigingsvoorstellen 2021
• evaluatie Beleidsplan Sociaal Domein
• minimabeleid 2020 – 2023
• verordening Beslistermijn Schuldhulpverlening 2020-2021
• VN Verdrag: Lokale InclusieAgenda
Alle adviezen van de ASD zijn vrijwel volledig overgenomen in het beleid van de gemeente
Mook en Middelaar.
De ASD heeft daarnaast een bijdrage geleverd aan de samenstelling van de vragenlijsten in het
kader van de Cliëntervaringsonderzoeken, zoals die door ZorgFocuZ worden opgeleverd t.b.v.
de vanaf 2021 gebruikelijke doorlopende monitoring van cliëntervaringen.
Besloten is geen advies uit te brengen over de Nieuwe Wet Inburgering. Deze heeft regionaal
voldoende aandacht gehad.
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4. BIJEENKOMSTEN EN SCHOLING
De leden van de ASD hebben in 2020 namens de ASD de
volgende bijeenkomsten bezocht:

•

2 maart: voorlichtingsbijeenkomst Regionaal WerkBedrijf

Van de bezochte bijeenkomsten wordt in de vergaderingen van de ASD een
terugkoppeling gegeven door het bezoekende lid.
In verband met Corona waren er weinig bijeenkomsten en geen scholing.

5. COMMUNICATIE
De Adviesraad Sociaal Domein heeft een eigen pagina op de
gemeentelijke website, te vinden via www.mookenmiddelaar.nl /
inwoner / zorg en (jeugd)hulp. Op deze pagina staan de data van de
bijeenkomsten van de ASD, de (vastgestelde) verslagen en ook de
jaarverslagen.
De ASD publiceert ook op www.maasburen.nl.
De ASD is per e-mail bereikbaar: asdmookenmiddelaar@gmail.com

6. TERUGBLIK EN VOORUITBLIK
Het jaar 2020 is vanzelfsprekend ook voor het functioneren van de Adviesraad Sociaal Domein
Mook en Middelaar bijzonder geweest. De komst van het coronavirus naar Nederland en de
daarop volgende periodes van sluiting van de samenleving, met bijbehorende beperkende
maatregelen, hebben hun invloed gehad.
Vanaf maart hebben alle bijeenkomsten (op één na) digitaal plaatsgevonden. Aan de enige ‘live’
bijeenkomst werd niet door alle leden fysiek deelgenomen. Daarna waren bijeenkomsten op een
fysieke locatie helemaal niet meer mogelijk. Vergaderen in een digitale (video)omgeving vergt
oefening en vergaderdiscipline. Na enkele vergaderingen hebben de meeste leden toch een
zekere mate aan routine ontwikkeld. Niettemin constateren de leden van de adviesraad dat het
elkaar fysiek ontmoeten en overleggen echt iets bijdraagt aan de kwaliteit van het overleg en te
geven adviezen. De kracht van onze adviesraad zit hem in elk geval ook in het, aan tafel, vrijuit
te kunnen spreken en scherp te kunnen discussiëren. Daar is een video-medium in de praktijk
niet geschikt voor.
Uit voorgaande blijkt voldoende welke onderwerpen in het verslagjaar de meeste aandacht
hebben gehad. Enkele aanvullende opmerkingen willen we hier toch maken.
Met ons advies inzake de Lokale Inclusie Agenda heeft de adviesraad willen benadrukken dat
alle toekomstige beleidsvoornemens van de gemeente getoetst dienen te worden op de mate
van ‘inclusiviteit’. Daarbij is het evenzeer van belang om de toekomstige uitvoering van dat
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beleid zoveel mogelijk te beoordelen op mogelijk onbedoelde effecten. Zo kan wellicht
voorkomen worden dat beleid enkel een ‘blauwdruk’ van dagelijks handelen wordt en maatwerk
uit het oog verloren wordt.
In de loop van 2020 zijn we door de gemeente geïnformeerd over de penibele financiële situatie
van Mook en Middelaar. De leden hebben tijdens een vergadering een uitvoerige en duidelijke
uiteenzetting gehad over de scenario’s voor mogelijke bezuinigingen en over het programma
van Zero Based Budgetting. De ASD heeft ervoor gekozen om, middels een schrijven, haar
zorgen uit te spreken over de effecten van eventuele bezuinigingen voor specifieke groepen
inwoners die in een meer kwetsbare positie verkeren. De ASD zal in 2021 de uitkomsten van
het interne ZZB-traject en van de VNG visitatie alert blijven volgen.
Ten slotte, de adviesraad merkt dat het najaar van het verslagjaar, en de overgang naar het
nieuwe jaar, gekenmerkt worden door een ogenschijnlijk beleidsluwe periode. Mogelijk gaat er
tijdelijk veel aandacht uit naar de hierboven genoemde opgave inzake de financiële
huishouding, wellicht zijn om andere redenen onderwerpen opgeschoven in de jaarplanning. In
elk geval constateren we dat het aangekondigde vertrek van een beleidsambtenaar een stevig
gat slaat in de ambtelijke capaciteit als er niet snel vervanging wordt gerealiseerd. De ASD heeft
derhalve wel enige zorg over het nieuwe jaar.

F.S.M. (Erik) Dracht,

Voorzitter Adviesraad Sociaal Domein
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BIJLAGE: financiële verantwoording 2020
werkelijk
notuleren vergaderingen

€ 2.802
secretariële ondersteuning € 1.120

begroot
€

2.500

vergaderkosten

€

249

lidmaatschap koepel

€

500

diversen

€

-

communicatie

€

180

opleiding

€

-

€

4.450

vacatiegelden

€ 3.580

totaal

€ 8.431

€
€

4.650
11.600
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