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1. Voorwoord van de voorzitter
Dit jaar hebben we afscheid genomen van voorzitter Jeanne Verheij (in februari) en
secretaris Paul van Wijk (in juni). Voor alle twee waren, na 10 jaar, de zittingstermijnen
(+verlenging) verstreken. We verloren met deze twee personen veel kennis en ervaring. We
hebben van beiden, met veel dank, op een waardige manier afscheid genomen.
Ik mocht daarop in februari de voorzittershamer overnemen.
In november moesten we ook van Petra Hoos afscheid nemen vanwege de zittingstermijn.
Ook in Petra verliezen we een lid wat, vanuit haar eigen ervaringen en kennis en met haar
kwaliteit om een lange discussie met één opmerking te kunnen samenvatten heel veel voor
de raad heeft betekent. Gelukkig heeft Petra aangegeven om, zolang als nodig, ad interim
het secretariaat en vicevoorzitterschap op zich te nemen.
Gelukkig konden we dit jaar één en begin 2022 twee nieuwe raadsleden installeren zodat we
vrijwel op volle sterkte aan 2022 kunnen beginnen.
Als we het jaar 2021 ‘door de oogharen’ beschouwen dan stonden vooral veranderingen op
een hoog beleidsniveau voorop en was er (ook door de Corona pandemie) minder aandacht
voor problematieken bij de uitvoering.
Naast de nieuwe wetten Beschermd Wonen en Inburgering speelden ook de torenhoge
kosten jeugdzorg én het gegeven dat allerlei contracten met zorgleveranciers afliepen.
De nieuwe wetten betekenen een steeds grotere verantwoordelijkheid voor de gemeente.
Voor Beschermd Wonen moeten mensen die eerst regionaal werden opgevangen nu meer in
Heusden in de wijk worden opvangen. Voor Inburgering is niet meer de statushouder zelf
verantwoordelijk voor zijn eigen inburgering maar wordt de gemeente hiervoor
verantwoordelijk.
Dit alles vertaalde zich in een nieuw beleid op deze terreinen al snel ook leidend tot het
moeten inkopen van vaak andere of nieuwe zorg. Veel van deze zaken werden eerst op
regionaal niveau (Regio Hart van Brabant) besproken en vaak pas later in de gemeente
Heusden zelf. Uitvoerig is met de wethouder besproken hoe we informatie en standpunten
delen.
Als Adviesraad Sociaal Domein hebben we zo vele beleidsdocumenten bestudeerd, met
verantwoordelijke ambtenaren en wethouder Peter van Steen besproken hoe de gemeente
Heusden hierin stond en hebben we regionaal geparticipeerd in vele regionale ROSAwerkgroepen (ROSA = Regionaal Overleg Sociale Adviesraden).
Zo zijn we sterk betrokken geweest bij de totstandkoming van:
• Strategie Inkoop Sociaal Domein: overkoepelende inkoopkaders
• Strategie Inkoop Jeugdzorg: leidend tot een advies aan het College van B&W op basis
van het regionaal tot stand gekomen ROSA-advies,
• Strategie inkoop WMO begeleiding: leidend tot een advies aan B&W
• Strategie inkoop WMO Beschermd Wonen: leidend tot een ongevraagd advies aan
B&W.
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Wat betreft Jeugdzorg hebben we graag ingestemd met het voornemen van de gemeente
Heusden om bij de aanvraag van jeugdzorg uitgebreid te kijken naar de gehele gezinssituatie
door inzet van een zogenaamd ‘gezinsteam’. In de regio loopt Heusden hierbij voorop.
Met betrekking tot Inburgering hebben we ons uitgebreid laten informeren over wat de
nieuwe wet inhoudt en hoe Heusden daarin zijn verantwoordelijkheid gaat nemen. Ook
hebben we daarbij gesproken met Bijeen, Baanbrekers en met Vluchtelingenwerk.
Ik ga ervan uit dat we in 2022 weer meer aandacht kunnen geven aan problemen uit de
dagelijkse praktijk die wellicht tot beleidswijzigings-adviezen zouden kunnen leiden.
Drunen, 30 januari 2021
Jan van Loon
Voorzitter Adviesraad Sociaal Domein Heusden

Als u vragen heeft of de ASDH wil informeren kunt u ons benaderen via onze website:
https://www.adviesraadsociaaldomein-heusden.nl of per mail:
secretaris@adviesraadsociaaldomein-heusden.nl en krijgt u altijd antwoord.

Adviesraad Sociaal Domein Heusden, Jaarverslag 2021

4

Adviesraad Sociaal Domein Heusden
Postbus 41
5250 AA Vlijmen
E: info@adviesraadsociaaldomein-heusden.nl
W: www.adviesraadsociaaldomein-heusden.nl

2. Samenstelling en mutaties
Op 1 januari 2021 bestond de Adviesraad Sociaal Domein Heusden uit de volgende
personen:
- Jeanne Verheij, voorzitter
- Petra Hoos, vicevoorzitter
- Paul van Wijk, secretaris
- Ria de Folter, lid
- Annemarie van Drunen, lid
- Jan van Loon, lid
- Jo van Oosterhout, lid
In de loop van 2021 veranderde de samenstelling van de Raad door het vertrek van de
voorzitter Jeanne Verheij die in februari aftrad na het bereiken van de maximale
zittingstermijn.
In juni namen we ook afscheid van de secretaris Paul van Wijk en vervolgens in november
van Petra Hoos, ook voor hen was de maximale zittingstermijn bereikt.
Jan van Loon nam het voorzitterschap over, de functies van secretaris en vicevoorzitter
bleven enige maanden vacant. Uiteindelijk werd er voor een tijdelijke oplossing gekozen en
is Petra Hoos (als niet lid van de Raad) ad interim secretaris en vicevoorzitter tot het
moment dat er binnen de Raad een structurele oplossing voor deze functies wordt
gevonden.
In mei maakte we kennis met een nieuwe kandidaat Irene Bettonviel. Zij werd in juli als lid
geïnstalleerd. Om de Raad verder te versterken werd er in november een wervingscampagne
gehouden met een vacature in de plaatselijke krant en op de social media. Dat leverde twee
kandidaten op (dhr. Wim van Bijnen en dhr. Martien Klerks) waarmee in december tijdens
de algemene vergadering werd kennisgemaakt. Na deze vergadering werd unaniem besloten
deze kandidaten als leden te laten toetreden per 1 januari 2022.

Rooster van aftreden
Naam

Maand en jaar van
aantreden

Jaar van aftreden

Herbenoeming tot

Ria de Folter
Jan van Loon
Jo van Oosterhout
Annemarie van Drunen
Irene Bettonviel

januari 2015
februari 2016
april 2018
januari 2020
juli 2021

2019
2020
2022
2024
2025

2023
2024
2026
2028
2029
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3. Werkzaamheden
Regulier komt de ASDH maandelijks bij elkaar in het voormalig gemeentehuis van Drunen.
In 2021 is er als gevolg van de Covid-19 maatregelen de maanden januari tot en met mei
digitaal vergaderd. In de maand augustus was er geen vergadering in verband met vakantie.
Minimaal tweemaal per jaar vergadert de ASDH met de wethouder Sociaal Domein, Peter
van de Steen: dit jaar in de maanden maart en november.
De werkzaamheden van de Adviesraad Sociaal Domein Heusden kunnen worden opgedeeld
in:
- Contacten met gemeente: wethouder, ambtenaren en vertrouwenspersoon
- Advisering, gevraagd en ongevraagd
- Contacten met zorgaanbieders en zorgverleners
- Regio-overleg “Hart van Brabant” ROSA
- Participatie regionale werkgroepen ROSA
- Contacten achterban
- Bijwonen bijeenkomsten m.b.t. de wet WMO, Jeugd en Participatie
- Bijwonen Webinar en scholing vanuit de Koepel Adviesraden Sociaal Domein
- Externe activiteiten

Contacten met gemeentebestuur en ambtenaren
Op verzoek van de ASDH is in overleg met de wethouder besloten de contacten met
wethouder en ambtenaren en leden van de ASDH zo direct mogelijk te houden. Indien nodig
kunnen leden nu zelf contact leggen met verantwoordelijke ambtenaren, voorheen
verliepen deze contacten uitsluitend via de voorzitter. De Raad heeft een overzicht
ontvangen van de verantwoordelijke ambtenaren voor de deelgebieden van het Sociaal
Domein.
Werkgroepen ASDH
Om het een en ander werkbaar te houden en kennis, kunde en ervaring van onze leden
optimaal in te zetten, is het werkveld m.b.t. de Wet Maatschappelijke OndersteuningJeugdzorg en Participatie onderverdeeld in een aantal werkgroepen:
Jeugd
WMO Hulp bij het Huishouden
WMO Begeleiding
WMO Beschermd Wonen
WMO Hulpmiddelen
Inburgering
Participatie

Annemarie van Drunen en Irene Bettonviel
Ria de Folter
Ria de Folter en Jan van Loon
Jo van Oosterhout en Annemarie van Drunen
Ria de Folter
Jo van Oosterhout en Annemarie van Drunen
Jo van Oosterhout

Voor deze onderwerpen bezoeken de leden ook de regionale werkgroepen binnen ROSA.
(Regionaal Overleg Sociale Adviesraden)
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Chronologisch overzicht ASDH vergaderingen:
Hierbij een samenvatting van de meest belangrijke onderwerpen die tijdens de
vergaderingen besproken werden. Het overzicht is bedoeld om een indruk te geven van
hetgeen er in de Adviesraad ter tafel is geweest en waar de leden zich mee bezig gehouden
hebben.
Januari (digitaal)
Het advies ‘Uitgangspunten Inkoopbeleid Jeugdhulp Hart van Brabant 2022’ is besproken en
als een gedegen advies gezien. Dit regionale advies is tot stand gekomen in de ROSAwerkgroep Jeugd en zal eerst nog worden voorgelegd aan de regionale bestuurscommissie
Jeugd. Pas na deze reactie zal er door de Adviesraad een advies worden uitgebracht aan
B&W Heusden.
Het rapport “Stelsel in Groei” is besproken. Een rapport, in opdracht van een aantal
ministeries en de VNG, gaat over de oplopende kosten in de Jeugdzorg. Opvallend was de
conclusie dat investeren in preventie en vroegsignalering niet leidt tot kostenbesparing.
Het rapport adviseert om op onderdelen de uitgangspunten van Jeugdwet te heroverwegen
en samen met de gemeente te spreken over het gewenste voorzieningenniveau. Vanuit de
regio wordt aangegeven dat er regionaal een strategie zal worden ontwikkeld om abnormale
winsten in de Jeugdzorg te voorkomen.
het concept “Verordening Maatschappelijke Ondersteuning en Jeugdhulp gemeente
Heusden 2021” is uitvoerig besproken met de verantwoordelijk ambtenaar. Uitgangspunt
was een heldere en begrijpelijke verordening. Alle op- en aanmerkingen van de
Adviesraadsleden worden door de ambtenaar meegenomen.
Het Jaarverslag Vertrouwenspersoon 2019 wordt bij de gemeente opgevraagd.

Februari (digitaal)
De Startbijeenkomst Lokaal Preventieakkoord is bijgewoond. Het betrof een eerste initiatief
onder leiding van een extern procesbegeleider, ingehuurd door de gemeente, om met
partijen op gebied van gezondheid en welzijn te komen tot een lokaal preventieakkoord
waarbij door partijen wordt samengewerkt aan gezondheid en welzijn van onze burgers. De
adviesraad besluit niet als partij te participeren maar als toehoorder.
De aanjager Zorg en Veiligheid gemeente Heusden is uitgenodigd door de Adviesraad.
De aanjaagfunctie is bedoeld om betere samenwerking tussen zorg en veiligheid te
realiseren. De Adviesraad wordt geïnformeerd over het AVE-model en de implementatie
daarvan (AVE= Aanpak ter Voorkoming van Escalatie). Het AVE- model is een hulpmiddel om
met elkaar in gesprek te gaan over de meer complexere zaken, en afspraken te maken over
de regisseurs-regierol. De gemeente heeft de functie van aanjager structureel omgezet naar
een functie van procesregisseur met aanjaagtaken. Jeugd-professionals volgen een training
Multi-focus met als doel het kennisniveau op zorg en veiligheid te vergroten.
Adviesraad Sociaal Domein Heusden, Jaarverslag 2021
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Het is al geruime tijd een speerpunt van de ASDH om bij complexe gezinsproblematiek te
komen tot een plan: 1 huishouden, 1 plan en 1 regisseur waarbij meerdere zorgaanbieders
op een goede manier onder toeziend oog van de regisseur met elkaar samenwerken.
Maart (digitaal)
Gasten zijn Peter van Steen, wethouder en Chantal Martens, beleidsmedewerker gemeente
Heusden vanwege het halfjaarlijks overleg met de wethouder Sociaal Domein
De ASDH heeft tevoren een tiental onderwerpen ter bespreking aangeleverd.
Mantelzorgwoning in de eigen tuin; het gemeentelijk beleid werd ervaren als een
ontmoedigingsbeleid. De wethouder geeft aan mee te willen werken met inachtneming van
de richtlijnen die daarvoor zijn opgesteld. Gevraagd wordt de communicatie hierover met de
burger te verbeteren zodat teleurstelling bij een negatieve beslissing kan worden
voorkomen.
Gemeente Heusden en Corona. Door de inzet van jongerenwerkers en wijkteams hoopt de
gemeente eenzame kwetsbare eenzamen binnen de gemeente in beeld te hebben en te
ondersteunen.
Vragen over de subsidieaanvraag van “Alles voor Elkaar” werden beantwoord.
Kosten Jeugdzorg Heusden; In het rapport Sturing Sociaal Domein najaar 2020 zijn door de
gemeente vier actielijnen benoemd om de kosten en dienstverlening op niveau te brengen.
Specifiek voor de jeugdzorg is gekeken naar verwijzingen via huisartsen direct naar
specialisten of jeugdzorg. Het plan ontstaat om iedere hulpvraag van kinderen/jeugdigen
door te leiden naar een ‘Gezinsteam’. Dit ‘’Gezinsteam’ kijkt dan vanuit de gezinssituatie
breed (holistisch) naar de hulpvraag dit met als doel de hulpvraag in breder (gezins-)verband
op te pakken en zo symptoombestrijding te voorkomen.
Beschermd Wonen; Voor Beschermd Wonen moeten mensen die eerst regionaal werden
opgevangen nu meer in Heusden in de wijk worden opvangen. De nieuwe wet gaat in per 01-012023. Te zijner tijd wordt er een werkgroep opgericht binnen ROSA. Afgesproken wordt
elkaar (gemeente en adviesraad) uitvoerig op de hoogte te houden/brengen.
Inburgering; Taakstelling gemeente vanuit de nieuwe wet, gemeente Heusden geeft aan de
uitvoering uit te willen besteden aan Baanbrekers.
Inkoop WMO-diensten; De voorbereidingsfase voor de nieuwe contracten loopt van maart
tot mei. Tot verbazing van de ASDH moest zij vanuit de krant vernemen dat de inkoop
Huishoudelijke Hulp weer lokaal (en niet regionaal) geregeld gaat worden.
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Sociale Agenda/ dialoogtafels;. Dialogen met burgers, professionele partijen en gemeente
om tot een gezamenlijke Sociale Agenda te komen moeten fysiek kunnen plaatsvinden.
Gesteld wordt dat dit vanwege Corona nu niet passend kan.
Participatieraad Baanbrekers; Opnieuw legt de adviesraad de vraag voor of een
afgevaardigde van de ASDH mag participeren in de Participatieraad van Baanbrekers in
plaats van alleen als toehoorder bij de vergaderingen aanwezig te zijn.
Voorzitter ASDH; Unaniem wordt Jan van Loon tot nieuwe voorzitter van ASDH gekozen.
April (digitaal)
Op voorstel van wethouder P. van Steen is in een extra bijeenkomst nader ingegaan op de
inkoop van Wmo- en Jeugdzorg. Met name heeft de wethouder toegelicht hoe hij in
Heusden de toegang voor jeugdhulp wil inrichten door inzet van een ‘Gezinsteam’. De
Adviesraad heeft, nadat het een en ander is toegelicht, aangegeven hier positief in te staan.
In de reguliere vergadering van april kwam het volgende ter sprake.
Meer druk op de gemeente is nodig voor tijdige en volledige informatie. Aanleiding is het feit
dat de ASDH de door de regionale gemeenten opgestelde uitgangspunten inkoopstrategie
Sociaal Domein niet ontvangen heeft.
Evaluatie overleg met wethouder op 8 maart en op 7 april; In de Adviesraad bestaat nog veel
onduidelijkheid en zorg over hoe de gemeente Heusden de problematiek rondom met name
de jeugdzorg (hoge kosten, indeling in segmenten, per segment eigen inkoopstrategie) vorm
gaat geven. Ook wordt gesproken over de procedure voor adviezen aan de wethouder.
Regionale adviezen zullen voortaan voorzien van/aangevuld met lokale standpunten als
advies van de ASDH worden aangeboden aan de wethouder.
Inkoopstrategie Jeugdzorg; Op 22 mei zal het thema “normaliseren” in de gemeenteraad
besproken worden. De Adviesraad hoopt dat het niet alleen als een bezuinigingsinstrument
ingezet zal gaan worden.
De gemeente gaat na verwijzingen door de huisarts controleren op het geboden
arrangement van de zorgaanbieder. Tevens zal er meer gekeken worden of het voorliggend
al een oplossing kan bieden, om pas als dat niet kan een mandaatmedewerker of gezinsteam
in te schakelen.
De wethouder vraagt de ASDH om advies inzake de inkoopstrategie Jeugdzorg.
Inburgering; De Adviesraad besluit om het thema “Inburgering” ook tot het takenpakket te
rekenen. Besloten wordt vervolgens om de voorzitter van Vluchtelingenwerk uit te nodigen
voor de volgende vergadering om onszelf wat beter te informeren over het thema en de
nieuwe wetgeving in deze.

Adviesraad Sociaal Domein Heusden, Jaarverslag 2021

9

Adviesraad Sociaal Domein Heusden
Postbus 41
5250 AA Vlijmen
E: info@adviesraadsociaaldomein-heusden.nl
W: www.adviesraadsociaaldomein-heusden.nl

Mei (digitaal)
We maken kennis met kandidaat-lid Irene Bettonviel, sinds 2020 met pensioen, ze heeft
belangstelling voor het werk van de adviesraad.
Inkoopstrategie Jeugd; Het regionale ROSA-advies inkoopstrategie Jeugdzorg is aangevuld
met ons lokale standpunt als het ASDH-advies neergelegd bij de wethouder. De definitieve
inkoopstrategie moet voor einde zomer gereed zijn en eind 2021 moeten er nieuwe
contracten liggen.
Normaliseren Jeugd; Uitgangspunten zijn hiervoor geformuleerd in de regio HvB (hart van
Brabant). Concreet wordt aangegeven wat “normaal” is en dus niet meer als zorg behoeft te
worden verleend en ingekocht. Zo wil men een verschuiving realiseren van individuele en
specialistische zorg naar het versterken van de sociale veerkracht in het gewone leven.
Het webinar Inburgering, de nieuwe wet, is gevolgd door een aantal Adviesraadsleden.
Juni
Ontvangen de eindversie ‘Verordening maatschappelijke ondersteuning en Jeugdhulp 2021’.
Gast op uitnodiging ASDH; Wendy Verhagen van Vluchtelingenwerk, thema Inburgering.
Aanleiding is de nieuwe wet Inburgering per 01-01-2022.
Met ingang van de nieuwe wet zal er veel veranderen. Door de nieuwe wet worden
Gemeentes verantwoordelijk voor de inburgering die al van start kan gaan in het AZC.
Besproken wordt wat de nieuwe wet gaat veranderen en wat dat betekent voor
statushouders maar ook voor Vluchtelingenwerk.
Woonveste is verantwoordelijk voor de huisvesting. Baanbrekers voor het leren van de taal
en arbeidsparticipatie. Vluchtelingenwerk is bezorgd dat haar maatschappelijke rol
verandert/overgenomen gaat worden. Zij hebben betrokkenheid en expertise in de omgang
met statushouders. Die specifieke betrokkenheid zit niet bij gemeente en of Baanbrekers. De
Adviesraad ziet een belangrijke rol weggelegd voor Vluchtelingenwerk ook met de invoering
van de nieuwe wet.
Gast op uitnodiging van ASDH: Digna v/d Broek, thema Beschermd Wonen. Aanleiding
nieuwe wet Beschermd Wonen.
Uiteen wordt gezet dat de nieuwe wet met name een decentralisatie inhoudt.
Decentraliseren betekent dat de gemeenten (en niet meer de regio) inwoners die een
beschermd huis nodig hebben zoveel mogelijk in de eigen gemeente moet plaatsen en daar
ook de financiële middelen voor gaat krijgen vanaf 2023. Van intramuraal wonen zoveel
mogelijk doorstromen naar zelfstandig wonen (onderzoek commissie Dannenberg 2015).
Heusden is hierbij verplicht om regionaal samen te werken in HvB verband.
Er wordt nog gewacht op een regionale visie op beschermd wonen (in ontwikkeling) er is al
wel een plan van aanpak.
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Juli
Twee leden van de Adviesraad hebben de Raadsinfomatie-avond over normalisatie in de
Jeugdzorg bijgewoond. Ter sprake kwam hoe de nu regionaal geregelde Jeugdzorg naar de
gemeenten zal gaan. Heusden wil een meer controlerende rol bij de toegang en verwijzing
door o.a. het gezinsteam. De toegang op deze manier wordt als een pilot binnen HvB gezien.
Het idee van normaliseren is geïntroduceerd binnen de Jeugdzorg, voorop staat het recht op
een oplossing, niet het recht op zorg.
Medegedeeld wordt dat, na een rechterlijke uitspraak, Hulp bij het Huishouden (HbH)
voortaan per uur wordt toegewezen. Heusden gaat HbH zelfstandig inkopen i.p.v. deel te
nemen aan regionale inkoop(contracten).
Gast Eline van Boxtel (beleidsadviseur Jeugd gemeente Heusden): Doelstelling is na te gaan
hoe gemeente Heusden om wil gaan met de voorgestelde segmentering binnen de
jeugdzorg. Eline is, vanuit Heusden, sterk betrokken bij de regionale samenwerking hierbij.
Ten aanzien van ‘Normalisatie’ wordt aangegeven dat opvoedingsondersteuning en lichte
begeleiding als taken toegevoegd zullen worden aan het wijkteam. Dit met het doel daar de
expertise en het specialisme te verhogen om dichter bij huis, laagdrempelige
gezinsondersteuning te kunnen bieden. De hoofddoelstelling is om gezinnen beter en dichter
bij huis te helpen en meer te kijken naar oorzaak dan gevolg. Vroegtijdige signalering kan
voorkomen dat dure vormen van Jeugdhulp ingezet moeten worden.
Ook wordt gemeld de start van ‘Smart Start’ (hulp/begeleiding aan vrouwen-in-verwachting
vanaf babyleeftijd tot 28 jaar).
September
Er is een advertentietekst voor het werven van nieuwe ASDH-leden geplaatst in weekblad
Heusden.
Voor de Inkoopstrategie WMO-begeleiding is op 10 september een advies gegeven, voor de
inkoopstrategie Beschermd Wonen wordt eerst de regiovisie afgewacht.
De ASDH wil betrokken worden als er voor WMO-begeleiding een hoofdaannemer gekozen
wordt.
De eerder gemelde plannen van de gemeente Heusden om voor de toegang van jeugdzorg
te komen tot een ‘Gezinsteam’ zijn neergelegd in een raadsvoorstel ‘Heuse Jeugdhulp’.
De Adviesraad besluit positief te adviseren op dit raadsvoorstel.
Daarnaast wordt ook een ongevraagd advies uitgebracht met betrekking tot normalisatie in
de jeugdzorg gebaseerd op de Regionale Notitie Normaliseren Jeugd. De Adviesraad wil
ervoor waken dat normalisatie tot bezuinigingen gaat leiden. Uitgangspunt moet zijn: veel
meer problemen oplossen in het voorliggend veld, het gewone leven.
De ASDH vraagt om garantie voor goede en passende jeugdzorg met alle daarvoor
benodigde gelden zoals dat in Heusden in het verleden ook is gebeurd. Dit na aanleiding van
het feit dat gemeente de extra gelden vanuit het rijk niet specifiek wil oormerken voor
jeugdzorg.
Adviesraad Sociaal Domein Heusden, Jaarverslag 2021
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Oktober
Gast op uitnodiging ASDH: Gigi Houtlosser (beleidsmedewerker Baanbrekers)
Aanleiding: nieuwe wet Inburgering en de rol en taken van Baanbrekers in deze.
We spreken met Gigi over het proces naar de uitvoering van de nieuwe wet Inburgering. Zij
is de schakel tussen de beleidsmedewerkers van de gemeenten en de uitvoerders van
Baanbrekers. Statushouders hebben de plicht een inburgeringstraject te doorlopen, hiertoe
wordt een op maat PIP (persoonlijk integratie plan) opgesteld on ondertekend. Voor de
uitvoering zal een dienstverlening-overeenkomst worden afgesloten i.p.v. een
gemeenschappelijke regeling omdat Loon op Zand als enige gemeente niet deelneemt.
Geconcludeerd wordt dat er voor de uitvoering van de nieuwe wet nog vele zaken door de
gemeente Heusden moeten worden ingeregeld (o.a. taalonderwijs ).
Beschermd Wonen: twee Adviesraadsleden hebben een gesprek gehad met de
verantwoordelijke ambtenaar. Gemeente Heusden is akkoord met het regionale advies
inkoopstrategie. Het wachten is nu op de overheid voor het woonbeginsel en de financiële
verdeelsleutel. Van de gemeente Heusden wordt over 7 jaar een uitstroom van 28 personen
per jaar verwacht (van Beschermd Wonen naar zelfstandig wonen in de wijk).
November
Gast: wethouder Sociaal Domein, Peter van de Steen en beleidsmedewerker, Chantal
Martens (1/2 jaarlijks overleg met wethouder).
Aan de hand van een vragenlijst hebben we alle lopende zaken met de wethouder
doorgesproken. De wethouder geeft aan tevreden te zijn over de regionale samenwerking.
De regio heeft zich naar zijn mening flexibel en innoverend getoond. Hij benadrukt het
belang van een lokaal advies naast of samen met het regionaal advies.
Om goed (beter) geïnformeerd te worden bij regionaal behandelde onderwerpen, wil de
ASDH meer een één-op-één relatie met de verantwoordelijke ambtenaren om daarmee al in
het voortraject al te worden geïnformeerd.
Wat betreft Inburgering geeft de wethouder aan dat we daarvoor zullen worden bijgepraat
door collega wethouder dhr. Thom Blankers en de verantwoordelijk ambtenaar mw. Annerie
van Gelder.
Wat betreft de Jeugdzorg geeft hij aan dat er in 2020 zo’n 2 miljoen extra (t.o.v.) wat er door
het rijk werd gesubsidieerd) is besteed aan jeugdzorg. Ook dat er nog steeds een tekort is
aan goede jeugd-professionals binnen de jeugdbescherming en dat een verhoging van de
tarieven daarin nog geen verandering heeft gebracht.
Intern: Petra Hoos neemt afscheid van de ASDH na het bereiken van de maximale
zittingstermijn. Zij zal vanaf december verder gaan als ad-interim secretaris (zijnde geen lid
ASDH) tot er een lid van de ASDH beschikbaar is voor deze functie.
December
We maken kennis met Wim van Bijnen en Martien Klerks, beide kandidaat-lid ASDH en
besluiten aan het einde van de vergadering beide heren in januari 2022 te installeren als
nieuwe leden ASDH. Een welkome versterking van de raad!
Adviesraad Sociaal Domein Heusden, Jaarverslag 2021
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Petra Hoos als niet lid, nu ad interim secretaris ASDH en tevens vice-voorzitter met
instemming van de Raad.
Als voorbereiding op het gesprek over Inburgering met wethouder Thom Blankers en
ambtenaar Annerie van Gelder in januari 2022 wordt gezamenlijk een vragenlijst opgesteld.
Wethouder Blankers heeft de uitvoeringsorganisatie voor inburgering, te weten Baanbrekers
in zijn portefeuille. Baanbrekers is daarnaast verantwoordelijk voor het toekennen en
betalen van de uitkeringen en is de controle op de inburgering ook bij hen neergelegd.
Verder wordt verslag gedaan van bijgewoonde regionale ROSA vergaderingen: van de
werkgroep Jeugd, van de werkgroep Beschermd Wonen en van de algemene ROSA
vergadering.
Samenvatting
Zoals te lezen valt in het overzicht van de vergaderingen, zijn er een drietal terugkerende
thema’s te onderscheiden.
• Jeugdzorg
• Beschermd Wonen
• Inburgering
Deze thema hebben in de gemeente Heusden, dus lokaal, maar ook regionaal in het
samenwerkingsverband Hart van Brabant beleidsmatig veel aandacht gevraagd als gevolg
van de nieuwe wetgevingen Inburgering en Beschermd Wonen en zullen dat in het nieuwe
jaar blijven doen maar dan meer op het gebied van de uitvoeringingsprocessen.
Voor Jeugdhulp was de aanleiding de overschrijdende budgetten, de tekorten die daardoor
ontstonden en met andere middelen gedekt moesten worden. Ook de wachtlijsten voor hulp
in de Jeugdzorg stegen onacceptabel met een dieptepunt de tijdelijke sluiting van de
toegang tot de Jeugdbescherming.
Tijd voor aanpassing van huidig beleid waarbij naast het anders inrichten van de zorg ook het
thema normalisatie een belangrijke uitgangspunt werd.
Ook valt te lezen dat er regelmatig gebruik gemaakt werd van het uitnodigen van gasten
(deskundigen), zowel binnen de gemeente, wethouder en beleidsmedewerkers, alsook
daarbuiten. De ASDH heeft zich daarmee breed laten informeren over de onderwerpen en ze
vanuit diverse perspectieven bekeken en beoordeeld. Dat alles om de kennis te vergroten en
daarmee ook een gedegen advies te kunnen uitbrengen, gevraagd en ongevraagd.
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Regionaal Overleg Sociale Adviesraden (ROSA) Hart van Brabant
De Adviesraad Sociaal Domein Heusden participeert in het Regionale Overleg Sociale
Adviesraden (ROSA) van de regio Hart van Brabant. ROSA is een door alle gemeenten
aangesloten bij Hart van Brabant geaccepteerd overlegorgaan .
Het ROSA kent een voorzittersvergadering waarbij alle voorzitters van de afzonderlijke
adviesraden bij elkaar komen om informatie uit te wisselen.
Verder zijn er binnen het ROSA een aantal werkgroepen actief;
• Werkgroep Inkoopstrategie WMO-diensten met vertegenwoordiging door Jan van
Loon
• Werkgroep Inkoop Beschermd Wonen met vertegenwoordiging door Annemarie van
Drunen en Jo van Oosterhout.
• Werkgroep Jeugd met vertegenwoordiging door Annemarie van Drunen en Irene
Bettonviel
Vanuit de ROSA-werkgroepen zijn diverse beleidsdocumenten ontvangen: informatie en
regionale adviezen. Deze zijn bestudeerd en besproken in de ASDH en daar waar nodig met
advies, commentaar en/of van een reactie voorzien naar de gemeente gestuurd.
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Inkoopstrategie Jeugd 2022
Aanbiedingsbrief advies inkoopstrategie Jeugd
Praatplaat Inkoop Jeugdhulp
Praatplaat Inkoop Participatie
Praatplaat Inkoop Sociaal Domein
Praatplaat Inkoop WMO
Onderzoek sturing Sociaal Domein
Overzicht actielijnen sturing Sociaal Domein
Eindrapport sturing Sociaal Domein
Plan van Aanpak vervolgtraject Beschermd Wonen
Adviesnotitie Eigen Verantwoordelijkheid in de Jeugdzorg
Sociaal Domein uitgangspunten, wensen en bedenkingen
Planning en Controle Cyclus
Inkoopstrategie WMO Begeleiding
Inkoopstrategie Beschermd Wonen
Regiovisie Beschermd Wonen
Memo inkoop HvB kleine en middelgrote aanbieders
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Adviezen ASDH
De volgende officiële adviezen zijn dit jaar uitgebracht door de Adviesraad.
18-04: Advies Inkoopstrategie Jeugdhulp
Een gevraagd advies met betrekking tot de voorstellen voor Inkoopstrategie Jeugdhulp
Midden-Brabant 2022 en over de voorgenomen inrichting van de toegang bij de gemeente
Heusden. Dit tweeledige advies was op basis van het regionale advies aangevuld met de
eigen lokale standpunten en aanbevelingen van de Adviesraad.
06-09: Advies normalisatie Jeugdzorg
Een ongevraagde advies
10-09: Advies Inkoopstrategie WMO begeleiding
Dit advies was gebaseerd op het regionale advies.
17-10: Reactie op Regiovisie Beschermd Wonen
Ongevraagd advies met betrekking tot de regiovisie Beschermd Wonen.
De ASDH geeft hiermee haar reactie (geen officieel advies) op het document; “Regiovisie
Beschermd Wonen”.

Overige 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 vertegenwoordiging vanuit ASDH in de
kerngroep DVG is in 2017 vastgelegd in een intentieverklaring.
Een lid is via de seniorenverenigingen betrokken bij het ouderenbeleid.
Twee leden zijn betrokken bij de Vincentiusvereniging locatie Drunen (armoede).
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.
Een lid neemt deel aan de vergaderingen van de Participatieraad van Baanbrekers.
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4. Financiën

Jaarrekening 2021
Inkomsten
Budget 2021

Uitgaven
€10.000

Vacatiegelden 2021

€

7200

Reiskosten

€

15

Verg. print-, papier-, reiskosten

€

280

Deskundigheidsbevordering

€

150

Contributie Koepel Adviesraden Sociaal
Domein
Representatiekosten

€

500

€

392

Website Wmo-ar

€

401

Niet besteed

€

1.062

€10.000
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5. Vooruitblik
Ondanks Covid-19 met zijn beperkingen, is de Adviesraad Sociaal Domein Heusden, actief
gebleven. Tot en met de maand mei werd er digitaal vergaderd.
Ook de contacten met de gemeente en met de collega-raden in de regio bleven zoveel als
mogelijk doorgang vinden.
De samenwerking binnen de regio krijgt steeds meer vorm en komt op een hoger plan.
Binnen het Regiobestuur (gezamenlijke gemeenten) is er steeds meer gestructureerd overleg
met de gezamenlijke adviesraden.
Soms laat de informatievoorziening vanuit de gemeente met betrekking tot ROSA wat te
wensen over en worden de betreffende ASDH-leden te laat of onvolledig voorzien van de
benodigde stukken. Dit aandachtspunt wordt regelmatig onder de aandacht gebracht van de
wethouder en ambtenaren.
Vanuit ROSA worden er ook steeds meer adviezen geformuleerd en uitgebracht m.b.t. de
verschillende onderwerpen.
Voor onze gemeente is het van belang dat de ASDH aangeeft hoe ze staat tegenover zo’n
(regionaal) advies en deze vervolgens aanvult met de eigen lokale standpunten.
De ASDH spreekt haar zorg uit wat betreft de uitvoering van de nieuwe wet Beschermd
Wonen en Inburgering. Door de huidige woningmarktproblematiek, het tekort aan met
name sociale huurwoningen, komt de taakstelling van de gemeente in deze fors onder druk
te staan. De ASDH blijft de ontwikkelingen op de voet volgen!

6. Aanbevelingen
-

-

-

Gezien de regionalisering van veel onderwerpen binnen het Sociale Domein en de
nieuwe taakstelling met betrekking tot de uitvoering van de wet Inburgering, zou de
samenwerking tussen Adviesraad Sociaal Domein Heusden en de Participatieraad van
Baanbrekers moeten worden uitgebreid. Een toehoorder schap alleen blijft
onvoldoende.
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.
Ondanks vele verzoeken is het Jaarverslag van de Vertrouwenspersoon pas laat in
ons bezit gekomen. Ook de afspraak om eenmaal per jaar te spreken met de
vertrouwenspersoon over de voortgang van zijn werkzaamheden heeft niet geleid tot
een afspraak hiertoe. Wij vragen de gemeente hierbij om een meer gestructureerd
contact tot stand te brengen waardoor het werk van de vertrouwenspersoon
transparant word.
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7. Tenslotte
Het sociaal domein is voortdurend in beweging zowel landelijk, regionaal en ook binnen
onze gemeente. De veranderingen en aanpassingen volgen elkaar soms in rap tempo op.
Het volgen en duiden hiervan kost tijd, inspanning en verdieping. Uiteindelijk resulteert dat
in een expertise die de ASDH een volwaardige gesprekpartner maakt en haar adviezen ertoe
doen.
Als Adviesraad Sociaal Domein Heusden zullen wij alles doen wat binnen onze
mogelijkheden ligt om alert te reageren op gewijzigd beleid, nieuw te vormen beleid en de
uitvoering hiervan op het gebied van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, Jeugdhulp en
Participatie dit in het kader van een goede dienstverlening aan alle inwoners.
Een gemeente waar het goed toeven is, waar eenieder kan en mag meedoen, aandacht,
ondersteuning en hulp voor diegenen die dat nodig hebben om als volwaardig burger te
kunnen en blijven meedoen aan de samenleving.

DE MENSELIJKE MAAT MOET LEIDEND ZIJN EN BLIJVEN
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