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Notulen Adviesraad WMO & Jeugdhulp d.d. 26 augustus 2020 

Aanwezig:  De heren Gommers en Leenders (voorzitter)  
De dames Möller, Gorter, Melis, Thijssen, Nijskens, Wijnen, Bakker (verslag)  

Afwezig zonder kennisgeving: Mevrouw Hamel 
 

 

1. Opening en vaststellen agenda 

 

De agenda wordt vastgesteld. 

 

2. Uitwisselen ervaringen afgelopen maanden 

 

Het is wat betreft de werkzaamheden voor de Adviesraad de afgelopen maanden vanwege 

corona heel rustig geweest. De heer Leenders is zo nu en dan benaderd door 

gemeenteambtenaren voor het geven van een advies. 

 

In de afgelopen maanden zijn er 4 adviezen geschreven, welke nu op de website geplaatst zullen 

worden: 

• Advies Accommodatiebeleidsplan 2020 

• Advies Notitie Harmonisatie Hulp bij Huishouden en Huishoudelijk Hulp Toeslag 

• Advies rapport Mantelzorg 2020 

• Advies Projectomschrijving Evaluatie PGB 

 

De heer Jansen, oud lid van de Adviesraad (tot ca. 2016), is op 19 juni na een kort ziekbed 

overleden. 

 

Mevrouw Nijskens heeft in de afgelopen maanden een lintje ontvangen: lid in de Orde van Oranje 

Nassau voor haar vrijwilligerswerk van de afgelopen 30/35 jaar. Zij wordt gefeliciteerd door de 

Adviesraad. 

 

Mevrouw Wijnen is per 15 juni jl. gestopt met haar activiteiten bij Copernikkel.  

 

3. Verslag overlegvergadering d.d. 19 februari 2020                                    

 

Naar aanleiding van punt 3: De Raadsinformatiebrief is nog niet ontvangen. 

Naar aanleiding van punt 5: De post scholing is opgenomen in de begroting van dit jaar. 

 

De notulen worden vastgesteld en kunnen op de website geplaatst worden.  

 

Stand van zaken Stichting Adviesraad 

  

Er is eenmaal overleg geweest met de heer Van der Linden van de gemeente betreffende het 

jaarverslag.  

 

In het verleden kregen de leden van de Adviesraad een vergoeding voor elke vergadering die het 

lid bijwoonde. Nu ontvangt elk lid een maandelijkse vergoeding voor de werkzaamheden voor de 

Adviesraad. 

 

Stadsgesprekken Mantelzorgondersteuning: de heer Leenders gaat na bij wie de aanmelding 

hiervoor moet plaatsvinden.  
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4. Terugblik naar de activiteiten van de Adviesraad in de afgelopen maanden 

 

Mantelzorg: vervallen van de huishoudelijke ondersteuning. 

Wachttijd WMO is nu 11 weken, mensen worden ontmoedigd om hier gebruik van te maken een 

keukentafelgesprek aan te gaan. Alleen als er een keukentafelgesprek is geweest kan men aan 

de hand van het verslag daarvan in bezwaar gaan. 

Vervallen van de huishoudelijke ondersteuning is een verkapte bezuinigingsregeling,terwijl 

huishoudelijke ondersteuning juist overbelasting bij mantelzorgers zou kunnen voorkomen.  

Er wordt formeel aan de Adviesraad een advies gevraagd terwijl de harmonisatie van de 

huishoudelijke hulp reeds besloten is door het College.  

Voorgesteld wordt hierover nog in gesprek te gaan met mevrouw De Rouw. 

 

De heer Leenders heeft deelgenomen aan een dialoogsessie over de wijze waarop het Sociaal 

Domein opnieuw wordt beschreven: niet top-down maar bottum up, voornamelijk vanuit de 

middenlaag, niet vanuit de gebruikers. 

 

Evaluatiebeleid: de Adviesraad stelt vragen bij de wijze waarop een evaluatie verwoord wordt 

door de gemeente. In de evaluatie worden hoge cijfers gegeven terwijl de Adviesraad zich 

afvraagt waarom maar 300 van de 1300 formulieren ingevuld zijn.  

Er wordt nog gewacht op een reactie van mevrouw Cornelissen. 

De Adviesraad zal dit met een kritische blik blijven volgen. 

 

5. Dialoogsessie Adviesraad en Commissie Sociaal verzet naar voorjaar 2021 

 

De heer Leenders heeft gesproken met de voorzitter van de werkgroep Commissie Sociaal, de 

heer Van Roosmalen, over een dialoogsessie met een inhoudelijk thema. 

Mogelijk thema is het stuk: “(Samen)Leven is meer dan Overleven: breder kijken en kiezen in 

tijden van corona” van de Raad Volksgezondheid & Samenleving. 

Er is reeds een dialoogsessie geweest met o.a. de heer Jochems over dit onderwerp. 

De heer Leender gaat een voorstel maken voor deze dialoogsessie met de Commissie Sociaal: 

locatie, dagvoorzitter etc. 

 

Naar aanleiding van de sessie met de heer Jochems is duidelijk dat er binnen de gemeente een 

beginnende beweging gaande is: verandering van formeel naar informeel, van top-down naar 

bottom-up. 

 

Toekomst Adviesraad 

In de afgelopen periode stond de formele positie van de Adviesraad voorop: vragen over 

procedures, weinig inhoudelijk.  

Er heerst het gevoel dat een advies geschreven moet worden omdat dat procedureel gevraagd 

wordt.  

Wat de toekomst betreft onderzoeken of we het werk van de Adviesraad anders vorm kunnen 

geven waardoor we meer gezien en gehoord worden. We willen eerder betrokken worden in 

projecten, niet alleen omdat het de regel is dat de Adviesraad om advies gevraagd wordt maar 

vanuit de inhoudelijke expertise die in de Adviesraad aanwezig is. 

Qua organisatie willen we ons meer organiseren in kleine werkgroepen rondom thema’s/inhoud. 

Als lid van de Adviesraad is het prettiger om je te verdiepen in een aantal thema’s. Het is dan ook 

makkelijker je oren te luisteren te leggen bij de achterban.  

Het is dan wel belangrijk helder te hebben wie zich met welke thema’s wil bezighouden. 

 

Onderwerpen waarbij we als Adviesraad het gevoel hadden serieus genomen te worden: 

Wet verplichte GGZ, positieve gezondheid, studiemiddag met de heer Kerkhof. 

Onderwerpen waarop we als Adviesraad niet het gevoel hadden serieus genomen te worden: 

subsidiëring, accommodatiebeleid, mantelzorg. 
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Wat kunnen we als Adviesraad hieruit leren? Waarom werden we de ene keer wel gehoord en de 

andere keer niet? 

 

We willen ook meer gericht advies geven: wat betreft huishoudelijke hulp was de beslissing 

omtrent de bezuiniging al genomen. Voor de Adviesraad  gaat het dan meer om welke risico’s wij 

als raad zien op basis van dit besluit. 

 

Mevrouw Gorter vraagt zich af of we op de website onze ervaring met de projecten kunnen 

plaatsen, een terugkoppeling over onze ervaringen met betrekking tot het geven van het advies 

naar de gemeente. 

 

Voorstel is om de heer Kerkhof nogmaals uit te nodigen om ons te ondersteunen in onze 

ontwikkeling als Adviesraad. 

Mevrouw Melis geeft aan dat haar van de eerdere studiedag nog altijd een uitspraak van de heer 

Kerkhof is bijgebleven: “choose your battles wisely”. De Adviesraad is geneigd om alles wat 

aangeboden wordt te omarmen. Misschien is het beter om ons op bepaalde onderwerpen te 

focussen. 

Het zou prettig zijn van te voren van de gemeente een lijst te ontvangen met onderwerpen 

waarover ze advies willen ontvangen. 

 

Werkwijze Adviesraad: nu lezen we dikke, soms erg ambtelijke, rapporten en schrijven naar 

aanleiding daarvan een advies. Hoe makkelijk zou het zijn als je even kunt sparren met de 

ambtenaar: bellen, mailen, elkaar ontmoeten, vragen stellen en van daaruit het advies schrijven 

op basis van inhoudelijke argumenten. Een goede communicatie is hierin heel belangrijk. 

 

De regie is nu bij de gemeente voor wat betreft het geven van adviezen.  

De Adviesraad kan ook zelf de regie pakken: ik hoor in de wandelgangen dat… wat is dat, wie zit 

daarop? Dan ageren we meer actief en minder afhankelijk. 

Hoe kunnen we hierin het beste acteren zodat we een goed onderbouwd advies kunnen 

schrijven? 

Geheel ongevraagd advies, Dementievriendelijke gemeente, wordt niet geapprecieerd door de 

gemeente. Als je weet bij wie je moet zijn kun je dit op een andere manier aanpakken en in een 

eerder stadium reeds sparren met medewerkers van de gemeente. 

 

Wederzijds is er veel te winnen, de vraag is nu hoe we dit gaan aanpakken. 

Hoe kunnen we de Adviesraad anders organiseren en hoe kunnen we nog meer betrokken 

worden? Hoe kunnen we onze expertise inzetten? 

 

Jongerenwerk De Poort: de goede dingen die De Poort deed verdwijnen nu. Nu gaan de twee 

beroepskrachten terug naar Farant, waarmee de inhoudelijke kern verdwijnt. De vraag 

betreffende De Poort van de Adviesraad is waarom alles opgeschaald moet worden? 

 

Vergaderen op woensdagmiddag is een afspraak vanuit het verleden. Mevrouw Thijssen kan niet 

meer op woensdagmiddag aanwezig zijn.  

Hoe we in de toekomst willen vergaderen, met wie en volgens welk schema zal in een volgend 

overleg op tafel komen. 

 

Volgende vergadering op vrijdag 25 september om 09.00 uur.  

 

De heer Leenders maakt een voorstel voor de werkwijze van de Adviesraad voor volgende 

vergadering. 

 

De studiedag die in september gepland stond gaat niet door. 
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6. Rondvraag  

 

Mevrouw Nijskens: 15 september: bijeenkomst Netwerk tegen Armoede gaat waarschijnlijk niet 

door. 

 

De heer Leenders zal informeren of de werkconferentie over het thema “Kwetsbaarheid in de 

wijk” doorgaat. 

 

7. Sluiting 

 

Sluiting vergadering om 16.30 uur 

 

 

 

 


