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1. Voorwoord van de voorzitter 
 
Dit is het laatste voorwoord dat ik schrijf voor de Adviesraad Sociaal Domein Heusden. 
Na 10 jaar heb ik in februari van dit jaar tijdens een digitale bijeenkomst op een fijne manier 
afscheid genomen als voorzitter.  
Dit heb ik altijd met veel plezier gedaan en ik hoop dat de ASDH op een zelfde wijze door kan 
gaan. Er is altijd weinig gestemd. Wij konden het door met elkaar te praten eens worden.  
 
Over 2020 is helaas weinig te vertellen.  Op 9 maart was onze laatste vergadering waarbij wij 
fysiek bij elkaar kwamen. Een week later ging met onmiddellijke ingang bijna alles dicht.  Ook 
de gemeente Heusden voor grotere gezelschappen. Alles moest zo veel mogelijk vanuit huis 
gedaan worden. 
Omdat de gemeente druk was met de pandemie kwamen er in de volgende maanden geen 
nieuwe beleidsstukken en onderwerpen van de gemeente, dus wij hadden ook geen 
bijeenkomsten. 
 
Als de gemeente de ASDH ergens van op de hoogte moest stellen ben ik vergezeld van nog 
een lid van de ASDH naar het gemeentehuis gegaan om met de wethouder en/of een 
ambtenaar te praten. Ook in Hart van Brabant waren bijna geen fysieke bijeenkomsten. 
Enkele digitale zijn nog wel doorgegaan omdat het inkopen van zorg door moet gaan. 
 
Er is nog een kleine toevoeging op het jaarverslag 2019. 
Omdat beschermd wonen voornamelijk in Hart van Brabant wordt behandeld zijn wij in het 
jaarverslag van 2019 vergeten te vermelden dat in Heusden al wel beschermd wonen is 
opgestart. Met name Chapeau Woonkring Heusden. Dit is gevestigd in Vlijmen. 
 
Uiteraard hebben wij geprobeerd alles wat nodig was te volgen en hierop te anticiperen 
maar zoals bekend was er weinig mogelijk wat betreft bijeenkomsten en ontmoetingen. 
Zoals iedereen hoopt ook de ASDH in 2021 weer enigszins normaal te kunnen functioneren.  
 
Als u iets wilt weten of de ASDH wil informeren kunt u ons benaderen via onze website en 
krijgt u altijd  antwoord. 
 
 
Jeanne Verheij-Verreijt 
Voorzitter Adviesraad Sociaal Domein Heusden. 
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2. Samenstelling en mutaties 
 
Op 1 januari 2020 bestond de Adviesraad Sociaal Domein Heusden uit de volgende 
personen: 

- Jeanne Verheij, voorzitter 

- Petra Hoos, vicevoorzitter 

- Paul van Wijk, secretaris  

- Ria de Folter 

- Annemarie van Drunen 

- Jan van Loon 

- Jo van Oosterhout 
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3. Werkzaamheden 
 
Regulier komt de ASDH maandelijks bij elkaar. In 2020 is dit door Covid-19 en de 
beperkingen die hierdoor aan direct contact worden gesteld onmogelijk. 
Gelukkig kunnen wij in januari, februari en maart nog aan één tafel vergaderen, daarna 
kon/mocht er lange tijd niet bijeengekomen worden, in november en december hebben we digitaal 
vergaderd.  
Aantal vergaderingen: 5 
 
Door de Corona maatregelen en omdat de gemeente in lockdown is komt er weinig 
informatie los waardoor de druk om te vergaderen laag is. Ook in de regio Hart van Brabant  
vallen veel geplande bijeenkomsten uit. 
Door Covid-19 levert dit dus slechts een beperkt Jaarverslag 2020 op.   
 
De werkzaamheden van de Adviesraad Sociaal Domein Heusden kunnen worden opgedeeld 
in: 

- Contacten met gemeente: bestuur, ambtenaren en vertrouwenspersoon  
- Advisering, gevraagd en ongevraagd 
- Contacten met zorgaanbieders en zorgverleners 
- Regio-overleg “Hart van Brabant” 
- Contacten achterban 
- Bijwonen bijeenkomsten m.b.t. de Wmo 
- Externe activiteiten 

 
 
Contacten met gemeentebestuur en ambtenaren: 
Door Covid-19 en Lockdown is er in de loop van het jaar zeer beperkt contact geweest met 
de gemeente. 
Wel is er in maart nog een gesprek met de wethouder en worden wij door het jaar heen via 
E-mail op de hoogte gehouden van een aantal ontwikkelingen.  
 
Februari: 
Tijdens het gesprek met de manager en een Wmo-consulent van Bijeen wordt uitgebreid 
stilgestaan bij het “aanmeldpunt”. Dit is de ingang voor Bijeen, waarin GGD, MEE, 
ContourDeTwern en Farent participeren. Dit aanmeldpunt is alleen ’s morgens bereikbaar, 
wat tot wat vragen leidt binnen de adviesraad.   
Bijeen is nu bezig om via een POH (Praktijk Ondersteuner Huisartsen) hulpvragende jeugd in 
eerste instantie binnen de eerste lijn op te vangen.  Hierdoor zou het aantal  verwijzigingen 
naar dure jeugdhulp kunnen verminderen. 
 
Maart: 
Het halfjaarlijkse gesprek met de wethouder valt nog net voor de lockdown: 
Mede op initiatief van de adviesraad gaat er nagedacht worden over het organiseren van 
dialoogtafels om zo, vanuit een brede achterban, te komen tot een gezamenlijke sociale 
agenda. De gemeente zou hierin het voortouw moeten nemen. 
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Het jaarverslag van de vertrouwenspersoon is aangeboden aan de wethouder en zal spoedig 
bij ons op tafel liggen. Na bespreking hiervan zal een notitie over eventuele voorstellen voor 
beleidsaanpassingen aan de wethouder gestuurd worden. 
De bereikbaarheid van Bijeen, alleen ’s morgens, blijft voor de adviesraad een moeilijk punt, 
evenals de wachttijden die soms voorkomen bij bv. keukentafelgesprekken. 
Er wordt gesproken over het opnieuw instellen van een Platform Sociaal Domein. Meerdere 
instellingen hebben hier interesse voor. 
 
Juli: 
Tussentijds gesprek voorzitter en lid met de wethouder:  
 N.a.v. ons jaarverslag 

o College staat positief tegenover onze vraag om gezamenlijk tot een sociale 
agenda te komen via zgn. dialoogtafels (brede maatschappelijke discussie) 

o Gemeente onderkent de behoefte aan een platform, maar kan/zal daarin 
alleen faciliterend zijn 

• Zorgen over kostenstijging jeugdzorg 
met name ook het direct doorverwijzen vanuit huisarts en onderwijs baart zorgen 

o hoe komen tot meer sturing 
▪ de wethouder geeft aan dat er meerdere werkgroepen zijn die zich 

hierover buigen 
▪ ook een nieuwe manier van inkopen zou kunnen helpen 

 
September: 
Gesprek met beleidsambtenaar gemeente: 

• Het college omarmt ons idee  voor het gezamenlijk komen  tot een sociale agenda 

• In dit gesprek wordt, op basis van onze voorstellen, in grote lijnen bepaald wat het te 
doorlopen proces is, wie de deelnemers zijn, wat de rol is van de Adviesraad Sociaal 
Domein daarin.  
O.a. wordt gesproken over een voorbereidingsgroep (thema’s en onderwerpen), over 
een controlegroep en over een toetsingscommissie 

 
November en December: 
Er is meerdere malen contact geweest met de ambtenaar Jeugd over Smart Start. Er is 
vertrouwen in de verdere ontwikkeling.  De kwetsbare kinderen blijven goed in beeld en de 
toestroom neemt toe.  
 
December: 
Gesprek met wethouder en beleidsambtenaar  
Onderwerp van gesprek waren de uitkomsten van een onderzoek over kosten Jeugdzorg en 
WMO 
Ook in Heusden vindt een forse stijging plaats van de kosten Jeugdzorg en WMO.  
Het onderzoek gaat in op de oorzaken hiervan.  
Besproken worden de mogelijke oplossingen hiervoor met als uitgangspunt: ieder krijgt de 
hulp die nodig is , maar dit moet wel de juiste zorg zijn. 
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Adviezen: 
 
Gevraagd:  
Door de goede samenwerking met de gemeente worden wij steeds in een vroeg stadium al 
betrokken bij plannen voor verandering van of nieuw beleid. Dit leidt er toe dat vaak al vanaf 
de start onze mening wordt meegenomen en er steeds minder officiële adviezen uitgebracht 
hoeven te worden over het uiteindelijke beleid. 
 
Ongevraagd:  
Februari: 
Wij maken ons zorgen over de kwetsbaarheid van Bijeen voor wat betreft de bereikbaarheid. 
Ook de wachttijden voor het kunnen plannen van een keukentafelgesprek vinden wij te lang. 
 
Contacten met zorgaanbieders en zorgverleners: 
 
Er zijn, mede door Covid-19, geen contacten geweest met zorgaanbieders en zorgverleners. 
 
 
Regio-overleg Hart van Brabant: 
 
ROSA = Regionale Overleg Sociale Adviesraden 
De Adviesraad Sociaal Domein Heusden (ASDH) participeert in het Regionale Overleg Sociale 
Adviesraden (ROSA) van de regio Hart van Brabant. 
Door Covid-19 zijn ook hier de contacten in de loop van het jaar beperkt geweest. 
 
juni: 
webinar inkoopstrategie jeugd:  

• Uiteenzetting van het concept inkoopstrategie jeugdzorg zoals dat in opdracht van de 
samenwerkende gemeentes binnen Hart van Brabant is opgesteld 

  
oktober:  
algemeen regio overleg ROSA. Naast de voortgang van de verschillende regionaal spelende 
onderwerpen komt hierbij ook de positionering van Rosa zelf ter sprake: welke officiële 
positie gaat/mag ROSA innemen binnen de regio Hart van Brabant. 
 

november:  
vervolg algemeen overleg ROSA 
Hier werd met name de voortgang van de verschillende onderwerpen besproken.  
Aan bod kwamen onder meer: 

• Inburgering 

• Beschermd wonen 

• Inkoop jeugdzorg 2022 

• Begeleiding WMO (evaluatie + nieuwe aanbestedingen) 

• Project voortijdige schoolverlaters 
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• Positionering ROSA: een notitie hierover wordt aangeboden aan het Portefeuille 
Houders Overleg van Hart van Brabant.  

 
november: 
digitale vergadering werkgroep inkoopstrategie Jeugd  

• Bespreking 1e concept regionaal  advies t.a.v.  inkoopstrategie jeugdzorg  
 
december: 

• Bespreking 2e concept regionaal  t.a.v.  inkoopstrategie jeugdzorg  
 

 
Contacten achterban: 

 
De adviesraad heeft onregelmatig contacten met de achterban, deels door een 
rechtstreekse vertegenwoordiging binnen de raad, deels specifiek naar aanleiding van 
geconstateerde problemen en/of adviesaanvragen. 

 
 
Bijwonen bijeenkomsten m.b.t. de Wmo: 
 
November: 
Na langdurig overleg, via o.a. de wethouder, is het ons gelukt de bijeenkomsten van de 
Participatieraad van Baanbrekers te mogen bijwonen, voorlopig alleen nog als toehoorder. 
 
 
Externe activiteiten: 
   

• De nieuwsbrieven van Zorgbelang Brabant, de Koepel Sociaal Domein en Per Saldo 
worden bestudeerd en besproken. 

• Een lid van de raad is intensief betrokken bij de Kerngroep Dementievriendelijke 
Gemeente (DVG). Deze kerngroep organiseert in samenwerking met verschillende 
maatschappelijk betrokken organisaties  activiteiten om aandacht te vragen voor een 

dementievriendelijke samenleving. De samenwerking met de Wmo-adviesraad is in 2017 
vastgelegd in een intentieverklaring.  
In 2020 is vier maal een vergadering bijgewoond (via Teams) en zijn in september en 
november voorlichtingbijeenkomsten voor mensen met dementie en hun 
mantelzorgers i.s.m. het Steunpunt Mantelzorg en het Alzheimercafe.  
Na de lockdown zullen de lopende zaken worden opgepakt zoals: 

▪ pr-commissie  
▪ verder ontwikkelen van informatiekoffers over dementie en het vermarkten 

van de bestaande themakoffers die beschikbaar zijn in de bibliotheken  
▪ verder ontwikkelen van het lespakket voor groep 7 en 8 van de basisscholen 

i.s.m. ContourDeTwern 
▪ organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten over dementie 
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▪ communiceren DVG-kalender bij ouderenverenigingen 

• Een lid is via de seniorenverenigingen betrokken bij het ouderenbeleid. 

• Een lid is als tijdelijk voorzitter van de commissie 'samenwerking eenzaamheid 
gemeente Heusden’ betrokken bij het vergroten van de samenwerking tussen de 
verschillende vrijwilligersorganisaties betreffende eenzaamheid.   

• Een lid neemt structureel deel aan de vergaderingen van de Kerngroep Een tegen 
Eenzaamheid en adviseert mede bij adviesaanvragen.  In 2020 werd driemaal een 
vergadering bijgewoond en enkele digitale bijeenkomsten. 

• Een lid woont de vergaderingen bij van Baanbrekers. 

4. Financiën 
 

Jaarrekening 2020 

Inkomsten Uitgaven 

Budget 2020     € 10.000,00 Vacatiegelden 2020 €             3400,00 
  Reiskosten €                 20,20 

  Verg. print-, papier-, reiskosten €               350,00 

  Deskundigheidsbevordering  

  Contributie Koepel adviesraden. 
Soc. domein 

€               500,00 

  Representatie €                  

  Website Wmo-ar €               400,93 
  Niet besteed €            5328,87 

 € 10.000,00  €         10.000,00 
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 Vooruitblik 
 
Ondanks Covid-19 en zijn beperkingen in de samenleving is de Adviesraad Sociaal Domein op 
diverse gebieden actief gebleven. Vooral de contacten met de gemeente en met de collega-
raden in de regio bleven zoveel mogelijk  open en waren zeer waardevol. 
 
De samenwerking binnen de regio komt langzaam op een hoger plan. Binnen het 
Regiobestuur (gezamenlijke gemeenten) lijkt er nu toch een opening te komen voor een 
meer gestructureerd overleg met de gezamenlijke adviesraden. Maar: de plaatselijke 
adviesraad blijft het uiteindelijke advies afgeven. 
 
Verder uitbreiding van de Adviesraad blijft wenselijk, ook al omdat in 2021 zowel de 
voorzitter als de secretaris zullen vertrekken. 

Aanbevelingen 
 

- Herhaling: Gezien de regionalisering van veel onderwerpen binnen het Sociale 

Domein zou de samenwerking tussen Adviesraad Sociaal Domein Heusden en 

Participatieraad Baanbrekers moeten worden uitgebreid. Een toehoorderschap 

alleen blijft onvoldoende. 

- Juist nu, vanwege de verdergaande regionalisering, moet het een aandachtspunt 

voor de gemeente blijven om relevante stukken die betrekking hebben op de regio 

sneller naar ons door te sturen.  

- De opbouw van een Nieuwe Agenda Sociaal Domein komt langzaam op gang. Het 

initiatief hiervan ligt bij de gemeente. In de toekomst kan dan een platform WWZ 

(Wonen, Werk, Zorg) ontstaan. 

5. Tenslotte 
 
Binnen het sociaal domein worden steeds opnieuw veranderingen doorgevoerd. 
Het volgen en duiden hiervan kost veel tijd en inspanning.  
Als Adviesraad Sociaal Domein Heusden zullen wij alles doen wat binnen onze 
mogelijkheden ligt om alert te reageren op wijzigingen in het Wmo- beleid en de Jeugdhulp, 
dit in het kader van de dienstverlening aan alle inwoners. 
 

 
 
DE MENSELIJKE MAAT MOET LEIDEND ZIJN EN BLIJVEN  
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