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Terugblik in grote lijnen 
 
Positie en status Stichting Adviesraad WMO en Jeugdhulp gemeente ‘s-Hertogenbosch 
 
Terugkijkend op het jaar 2019 heeft de Stichting Adviesraad WMO en Jeugdhulp een positief gevoel 
over het afgelopen jaar.  
De communicatie en de advisering met betrekking tot de verschillende beleidsontwikkelingen heeft 
een meer proactief karakter gekregen. De positie van de Adviesraad is versterkt waardoor de 
gevoelde afhankelijkheid in de samenwerkingsrelatie met de gemeente is omgezet in een meer 
gelijkwaardige verhouding. Hierdoor is het begrip en het respect voor elkaars positie en inbreng 
versterkt. 
 
De Adviesraad is met ingang van 1 februari een stichting geworden. Daarmee is de onafhankelijke 
positie van de Adviesraad geformaliseerd.  
Het bestuur van de Stichting “Adviesraad WMO en Jeugdhulp gemeente ’s-Hertogenbosch” wordt 
gevormd door drie leden van de Adviesraad.  
In de praktijk van de samenwerking met de gemeente heeft de nieuwe rechtspositie van de 
Adviesraad weinig invloed.  
De omgangsvorm van de Adviesraad met de gemeente ’s-Hertogenbosch is in februari 2019 in een 
verordening door de gemeenteraad vastgesteld. Met deze verankering van de samenwerking tussen 
de Adviesraad en de gemeente is de communicatie van de Adviesraad met de gemeente 
geïntensiveerd. Naast het structurele overleg met de vaste contactpersoon wordt de Adviesraad door 
ambtenaren van de verschillende beleidsgebieden uitgenodigd om in een vroeg stadium mee te 
denken en te praten over nieuw of gewijzigd beleid. Met deze werkwijze is een stap gezet in het 
betrekken van het geluid en de beleving van de inwoners bij de beleidsontwikkeling.                                                                                                                                                
 
De Adviesraad ontvangt een jaarlijkse subsidie voor de uitvoering van haar taken en verantwoordt 
deze gelden op dezelfde wijze als andere subsidieontvangers van de gemeente. 
 
Samenstelling en Werkwijze Adviesraad 
 
De samenstelling van de Adviesraad heeft in het afgelopen jaar één mutatie gehad.  
De heer Ger van den Hombergh heeft vanwege verhuizing de Adviesraad verlaten.  
Mevrouw Cisca Gorter is tot de Adviesraad toegetreden.  
De leden van de Adviesraad zijn woonachtig in de gemeente ’s-Hertogenbosch. Zij zijn betrokken bij, 
hebben kennis van en zicht op, het terrein van zorg en welzijn. Dat kan zijn als ervaringsdeskundige, 
ervaring als werker, vrijwilliger of andere actieve ervaringsvormen.  
De Adviesraad wordt ondersteund door een onafhankelijke secretariële medewerkster.  
Nieuwe leden worden door de leden van de Adviesraad geselecteerd en aangesteld.  
 
De Adviesraad komt maandelijks bijeen. In het verslagjaar heeft dit regulier overleg 11 maal 
plaatsgevonden. Tijdens dit overleg worden lopende en nieuwe ontwikkelingen besproken, signalen 
vanuit de samenleving gedeeld, zaken besproken die betrekking hebben op de visie op zorg en 
welzijn en beleids- en organisatorische ontwikkelingen. Daarnaast streeft de Adviesraad er naar het 
overleg ook te gebruiken om ambtenaren of vertegenwoordigers van zorgaanbieders uit te nodigen 
voor overleg en informatie m.b.t. praktijkontwikkelingen of voorgenomen beleidsplannen.  
Met betrekking tot de advisering wordt het regulier overleg eveneens gebruikt.  
Veelal wordt er naast het maandelijks overleg m.b.t. specifieke adviesplannen door enkele 
afgevaardigden van de Adviesraad in kleiner verband verder overlegd met de betrokken ambtenaar. 
Het kan zijn dat het advies van de Adviesraad in de beleidsstukken reeds verwoord wordt.  
Het kan ook zijn dat de Adviesraad ervoor kiest een afzonderlijk advies op te stellen en deze separaat 
van de beleidsnotitie aan het college toestuurt. 
 



 
 
Beleidsontwikkelingen waarbij de Adviesraad is geraadpleegd zijn onder andere: Evaluatie sociale 
wijkteams; Integrale inkoopstrategie; Regionaal beleidsplan Jeugdhulp NO-Brabant 2020 - 2023; 
Regiovisie Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang.  
De inhoud van de adviezen zijn op de website van de Adviesraad in te zien. 
 
Naast het maandelijks overleg streeft de Adviesraad er naar om twee maal per jaar een studiedag te 
houden. In het verslagjaar zijn er werkbezoeken gehouden naar verschillende organisaties op het 
gebied van sociale activering zoals: De Kleine Beurs, Stichting Loods, De Werkcarrousel en Stichting 
Transfarmers. Daarnaast is er bezoek gebracht aan Wijkplein Bethaniëstraat, de telefooncentrale van 
Koo en is de Adviesraad in gesprek gegaan met de nieuwe directie van Farent.  
 
De Website en contacten  
 
De Adviesraad heeft in het verslagjaar haar toegankelijkheid door middel van het verbeteren van de 
website vergroot. De contacten met inwoners en met name met specifieke groeperingen van inwoners 
zijn door de leden van de Adviesraad in het afgelopen jaar geïntensiveerd. Door het afleggen van 
werkbezoeken aan instellingen, instanties en projecten en het uitnodigen van vertegenwoordigers van 
relevante instanties en aanbieders in het maandelijks overleg is de kennis van en het inzicht in de 
bestaande vragen en beleving rond de zorg vergroot. 
 
Tot slot 
 
De Adviesraad hoopt dat met bovenstaande tekst een beeld is geschetst van de activiteiten en de 
werkwijze van de Stichting Adviesraad WMO en Jeugdhulp gemeente ’s-Hertogenbosch, zoals deze in 
2019 inhoud hebben gekregen.  
De leden van de Adviesraad kijken met voldoening terug op het afgelopen jaar en zijn gemotiveerd om 
ook in het nieuwe jaar een positieve bijdrage te leveren aan de ontwikkelingen van de zorg en het 
welzijn van de inwoners van ’s-Hertogenbosch. 
 
Namens de leden van de Stichting Adviesraad WMO en Jeugdhulp  
Frans Leenders, voorzitter Stichting Adviesraad WMO en Jeugdhulp gemeente ‘s-Hertogenbosch 
’s-Hertogenbosch, 2 maart 2020 
 


