1/18

2/18

INHOUDSOPGAVE

3
5
7
9
14
16
17

INHOUDSOPGAVE
INLEIDING
MISSIE EN VISIE
ONDERNOMEN ACTIVITEITEN 2020
EXTERNE CONTACTEN
FINANCIEEL VERSLAG
NAWOORD

3/18

4/18

INLEIDING
De Adviesraad Sociaal Domein Vught is sinds 1 januari 2017 operationeel en vanaf 5
oktober 2017 geformaliseerd door het vaststellen van de verordening voor de ASD
door de gemeenteraad. Zij is een onafhankelijk orgaan op het brede terrein van
het sociaal domein. De adviesraad staat midden in de samenleving om gevraagd
en ongevraagd het college en bestuur van de gemeente Vught van advies te
voorzien over de beleids- en uitvoeringsontwikkelingen en mogelijkheden op het
gehele sociaal domein.
De adviesraad is alert op ontwikkelingen, kansen en knelpunten en vormt een brug
naar de Vughtse samenleving door het betrekken van bestaande organisaties,
groeperingen, (ervarings)deskundigen, belangenbehartigers, cliëntorganisaties en
inwoners bij de advisering aan het college en de gemeenteraad.
SAMENSTELLING ADVIESRAAD
In 2020 bestaat de raad uit 12 actieve leden, afkomstig uit alle geledingen van de
Vughtse bevolking.
Onze leden hebben één ding gemeen: een eigen manier van kijken naar de
samenleving en naar de invloed daarop van de gemeente als het gaat om
kwetsbare burgers. Vanuit de diverse persoonlijke invalshoeken geloven wij dat
versterking van sociale samenhang en de omgang met de burger door de
gemeente op basis van de menselijke maat moet plaats vinden.
Aangezien de adviesraad vanaf 2019 op volle sterkte is, zijn we gestart met het
vormen van werkgroepen. Dit omdat het Sociaal Domein met de gehele wetgeving
daarvan zeer veel kennis vraagt van elk lid en de ontwikkelingen daarbij actueel
moeten worden gevolgd.
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In iedere werkgroep zijn 2 - 5 leden actief. Zij komen periodiek bij elkaar. Tijdens de
plenaire vergaderingen van de ASD, die eenmaal per maand plaatsv inden, wordt
de stand van zaken van alle werkgroepen besproken.

DE VOLGENDE WERKGROEPEN ZIJN
GEVORMD:

DE VOLGENDE PERSONEN WAREN
IN 2020 LID VAN DE ASD:

werkgroep Participatie
werkgroep WMO
werkgroep Jeugd
werkgroep Communicatie (op
afroep)
werkgroep Wonen (op afroep)
werkgroep Omgevingswet (in
oprichting)

R. van Vugt, voorzitter
H. Kuipers, penningmeester
H. Christophe- van Herpen,
secretariaat
J. Bos
I. Bulsink
L. Brekelmans
A. van Dinther
W. v.d. Eerden
J. Kok
T. Latuhihin
W. Schipper
I. Smoor
R. Vorstenbosch
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MISSIE EN VISIE
De gemeente gaat uit van een brede visie op wat het sociaal domein omvat:
“Het sociaal domein omvat in ieder geval de terreinen jeugd, participatie, Wmo,
sport, ouderen, toegankelijkheid, armoede, onderwijs, schuldhulpverlening,
mantelzorg, gezondheid, vrijwillige inzet en cultuur. Verder kan sociaal beleid niet
los worden gezien van beleid op andere terreinen, zoals woningbouw, vervoer,
inrichting openbare ruimte en veiligheid”
Het motto dat de gemeente daarbij hanteert luidt: ‘Iedereen kan meedoen.”
DE VOLGENDE UITGANGSPUNTEN WORDEN DAARBIJ GEHANTEERD:
preventie als vertrekpunt
waar het kan in eigen regie
de eigen leefwereld staat centraal
zo gewoon en zo dichtbij mogelijk en
met de juiste partners
Tot zover de visie en motto van de gemeente.
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EIGEN MISSIE EN VISIE
Voor de Adviesraad Sociaal Domein geeft het gemeentelijk beleid aanleiding om
daar een eigen missie en visie naast te zetten. Dit biedt ons een basis om eventuele
wijzigingen in dat beleid in een komend bestuursakkoord te toetsen.
De visie die de ASD bij het Sociaal Domein hanteert, is dat de ASD streeft naar een
samenleving waarin mensen meer naar elkaar omzien.
Onze missie formuleren we daarbij als volgt. Als Adviesraad Sociaal Domein willen
we het gemeentelijk beleid en de uitvoering daarvan toetsen aan de mate waarin
het bijdraagt aan samenlevingsopbouw, aan het voorkomen van vervreemding en
versplintering en aan het hanteren van de menselijke maat.
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ONDERNOMEN ACTIVITEITEN 2020
ADVIEZEN

Voor de inhoud van onze adviezen
verwijzen wij naar onze website:
www.adviesraadsociaaldomeinvught.nl

Bij onze adviezen, zowel de
gevraagde als de ongevraagde,
hebben wij structureel de in de
Vughtse samenleving aanwezige
ervaringsdeskundigheid benut.
Daartoe onderhouden we contacten
met organisaties van de
onderscheiden doelgroepen en
maken we gebruik van diverse media.

Ook benutten wij de kennis en ervaring
vanuit evaluaties van de uitvoering
van het landelijke en lokale beleid.
Tevens zoekt de ASD samenwerking
met adviesraden in de regio omdat er
regionaal beleid vorm wordt gegeven
op onderdelen van het Sociaal
Domein.

Over de volgende onderwerpen
hebben wij in 2020 gevraagd of
ongevraagd advies uitgebracht:
advies verordening jeugdhulp
advies formateur over het sociale
domein
advies over de concept
subsidieaanvraag
koplopergemeente voor
cliëntondersteuning
advies inzake verordening
kwijtschelding voornemen tot
intrekken
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VERGADERINGEN IN 2020
De vergaderingen van de adviesraad
vinden elke laatste vrijdag van de
maand plaats. Begin 2020 hebben
deze vergaderingen plaatsgevonden
bij de BOR; vanaf maart vonden de
vergaderingen, vanwege Covid -19,
via Zoom plaats.

STUDIEDAG
De studiedag heeft, door de uitbraak
van Covid-19, niet plaatsgevonden
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ACTIVITEITEN WERKGROEPEN

Werkgroep Participatie

Het Sociaal Domein kent veel wetgeving.
Om van deze regelgeving voldoende
kennis te hebben en de ontwikkelingen
hierbij actueel te volgen zijn er bij de ASD
werkgroepen gevormd. Onderstaand
treft u een korte weergave van de
activiteiten die deze werkgroepen in
2020 ondernomen hebben.

De werkgroep volgt de ontwikkelingen
die een relatie hebben met participatie
op de voet. Leden van de werkgroep
nemen deel aan externe overleggen zo
ook in regionaal verband. In 2020 heeft
deze werkgroep geen adviezen
uitgebracht maar wel als tussentijds
klankbord gefunctioneerd voor de
gemeente.

De bezetting van de werkgroepen kan
wisselen daar een lid van de ASD in een
jaar afscheid kan nemen, een nieuw lid
bij de ASD verwelkomt wordt, of een lid
om redenen van bijvoorbeeld werk,
interesse, e.d. zich bij een andere
werkgroep voegt.

De werkgroep gaat zich in 2021 vooral
richten op het monitoren van
gemeentelijk beleid en eventueel
adviseren op de volgende thema’s:
Maatschappelijke en economische
ontwikkelingen als gevolg van Corona
Eenzaamheid
Solidariteit
Werk en inkomen (o.a. inclusief
werkgeverschap, positie kwetsbare
groepen)
Psychisch welbevinden en fysieke
gezondheid)
Sociaal ontwikkelbedrijf,
samenwerking arbeidsmarkt in de
regio

In het algemeen kan van de activiteiten
van de ASD en haar werkgroepen
gezegd worden dat de
Coronapandemie geplande activiteiten
beperkte dan wel in een digitale vorm
deed plaats vinden.
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De uitvoering van de
Leerplichtwet/RMCstartkwalificatiebeleid (voorbeeld
project uitgevoerd voor enkele jaren
in de gemeente Vught door
jongerenwerker en RMC-ambtenaar)
Proefproject Jeugdhulp St.
Michielsgestel (lopend 2- jarig project
met directe aanpak vanuit
gemeente)
Inzet van jeugdprofessionals bij
huisartsen
Cliëntondersteuning (leeftijdsgenoot)
jongere met hulpvraag
Verbeteren pedagogisch klimaat in
het onderwijs en het gezin
Een betere samenwerking tussen
onderwijs en jeugdzorg
Voor de kwetsbare jongeren in de
lopende pandemie een meer
“outreachende” aanpak te
organiseren door de hulpverlening

Werkgroep Jeugd
De leden hiervan hebben merendeels
afzonderlijk contactpersonen,
instellingen en verenigingen bezocht die
informatie kunnen geven over de
actuele status van jeugd in de gemeente
Vught. Tevens hebben leden van de
werkgroep deelgenomen aan
afstemmingsoverleg met betrokken
beleidsambtenaar.
De werkgroep richt zich in het komend
jaar voornamelijk op preventie. Om dit
meer te ontwikkelen wordt door de
werkgroep aan de volgende
voorbeelden gedacht:
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Werkgroep WMO

Per 01-01-2020 is er een wetswijziging
geweest hierdoor is de WvGGZ en
Wzd ontstaan. De gemeente is
verantwoordelijk voor de uitvoer van
WvGGZ
Nieuw regionaal beleid t.a.v.
beschermd wonen en
maatschappelijke ondersteuning
Een deel van de burgers met GGZ
achtergrond heeft per 01-01-2021
recht op WLZ-zorg. De overgang van
WMO naar WLZ is nog niet afgerond.

De leden hiervan hebben bijeenkomsten
georganiseerd om informatie en
ervaringen van betrokkenen op te halen.
Door Corona kon dit helaas niet geheel
plaats vinden. Ook heeft de werkgroep
WMO deelgenomen aan externe
bijeenkomsten waarbij de WMO als
onderwerp een relatie had. Daarnaast
hebben de leden over verschillende
onderwerpen vragen gesteld aan de
gemeente in de maandelijkse
vergadering van de ASD.
De werkgroep WMO zal zich komend jaar
richten op:
Vroegsignalering als het om ouderen
gaat
Koploperstraject: onafhankelijke
cliëntondersteuning
De gevolgen van alle genomen
maatregelen om Corona tegen te
gaan. Wat heeft dit betekend en
betekent dit nog voor kwetsbare
inwoners (doelgroep WMO) van
Vught?
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EXTERNE CONTACTEN
BEZOEK AAN EXTERN OVERLEG

Met de fusie Vught – Helvoirt hebben
verschillende leden van de ASD kennis
gemaakt met de adviesraad uit
Haaren. Een lid van de ASD Haaren zal
naar alle waarschijnlijkheid aansluiten
bij de ASD Vught.

Leden van de werkgroep WMO
hebben deelgenomen aan een
regionaal overleg over de
aanbesteding van de huishoudelijke
hulp voor het jaar 2020 en volgende.
Het betrof een ambtelijke presentatie
van de kaders voor die aanbesteding
voor de Adviesraden Sociaal Domein
van die gemeenten.

Vanuit de werkgroep Participatie
hebben leden de cliëntenraad
Participatie bezocht en hebben zich
beziggehouden met het doel van deze
raad.

Regionale bijeenkomsten
begeleid/beschermd wonen in Vught
en Oss zijn ook door enkele leden van
de werkgroep WMO bezocht.
Deelname door leden van de
werkgroep Participatie en WMO aan
de voorbereidingsgroep lokale
inclusie. In deze groep is inhoudelijk
gekeken naar de lokale inclusienota
zoals die door de raad moest worden
vastgesteld.
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EXTERNE INBRENG IN DE REGULIERE VERGADERINGEN VAN DE ASD:
Beleidsmedewerker: Invlechting
Helvoirt
Beleidsadviseurs Verordening
Jeugdwet
Beleidsmedewerkers Vught en
Wegwijs+: Voortgang WvGGZ
Beleidsmedewerker Veranderde
wetgeving beschermd wonen
Overleg met de wethouder;
jaarlijkse evaluatie

Naast de advisering hebben
onderstaande overleggen
plaatsgevonden waarbij de stand van
zaken is doorgenomen met
onderstaande partijen.
Samenwerking gemeente
Medewerker huiskamerproject
Beleidsmedewerker Omgevingswet
Verantwoordelijken kinderen in
armoede
Beleidsmedewerker: armoedebeleid
gemeente Vught
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FINANCIEEL VERSLAG

Inkomsten

Uitgaven

Gemeente Vught

Onkostenvergoeding € 5.712,02
ASD

Subsidie

€

Correctie 2020

€

Saldo 01-01-2020

12.878,--

Secretariële
ondersteuning

59,40 Scholing

€

500,--

Secretariaat

€ 2.347,27

Representatie

-

Interactief overleg

€

239,40

Diversen

€

988,47

€ 13.056,02 Saldo 31-12-2020

€ 16.206,26

€ 25.993,42

€ 25.993,42

16/18

NAWOORD
2020 Was geen gemakkelijk jaar. Het jaar werd grotendeels gekleurd door het virus
waardoor het gevaar bestond dat andere zaken minder of niet duidelijk in beeld
kwamen. Toch heeft de adviesraad na enige aarzeling als reactie op de lock down
in maart en april de draad weer opgepakt en haar reguliere taken voortgezet.
Het digitaal vergaderen, overleggen en contact zoeken heeft zo zijn beperkingen.
Toch hebben we daarmee het doel van de ASD kunnen borgen.
In het afgelopen jaar hebben enkele leden na jarenlange inzet afscheid genomen.
Dit waren Jozef Kok en René Vorstenbosch. Voor hen in de plaats mochten we 2
nieuwe leden verwelkomen, te weten Jeanette Bos en Lia Brekelmans.
Net zoals wij de vertrekkende leden danken voor hun inzet, danken wij de huidige
leden die in deze roerige tijd, op vrijwillige basis, hun bijdrage blijven leveren aan
de adviesraad.
Wat we van 2021 mogen verwachten is nog enigszins ongewis. Zoals eerder
aangegeven heeft elke werkgroep van de ASD de doelen voor 2021 in beeld.
Ongewis is echter wat de uiteindelijke gevolgen van de pandemie zullen zijn
waardoor wij als ASD in 2021 onze doelen moeten bijstellen.

René van Vugt
Voorzitter ASD
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JAARVERSLAG 2020
Adviesraad Sociaal Domein
www.adviesraadsociaaldomeinvught.nl
asdvught@gmail.com
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