
1/23 

2 



 

2/23 



 

3/23 

INHOUDSOPGAVE  

3    INHOUDSOPGAVE 

5   INLE IDING 

8   MISS IE  EN V IS IE  

10    ONDERNOMEN ACT IV ITE I TEN  2021  

20   F INANCIEEL  VERSLAG 

22   NAWOORD 

  



 

4/23 

  



 

5/23 

INLE ID ING  
 

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. 

 

SAMENSTELL ING  ADVIESRAAD 

 

In 2021 bestaat de raad uit 11 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 
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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.  

In iedere werkgroep zijn 2 - 5 leden actief. Zij komen periodiek bij elkaar.  Tijdens de 

plenaire vergaderingen van de ASD, die eenmaal per maand plaatsvinden, wordt 

de stand van zaken van alle werkgroepen besproken.  
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DE VOLGENDE WERKGROEPEN  Z IJN  

GEVORMD:  

• werkgroep Participatie 

• werkgroep WMO 

• werkgroep Jeugd 

• werkgroep Communicatie (op 

afroep) 

• werkgroep Wonen (op afroep) 

• werkgroep Omgevingswet (in 

oprichting) 

 

WIE  W AREN I N  2021  L I D  VAN DE  ASD :  

• R. van Vugt, voorzitter  

• H. Christophe- van Herpen, 

secretaris  

• J. Bos 

• A. van Dinther 

• W. v.d. Eerden 

• W. Hogentoren 

• T. Latuhihin 

• W. Schipper 

• J. Snepvangers 

• I. Smoor 

• K. Wilsens 

 

Aandachtspunten 2021 
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M I SS IE  EN  V IS IE  
 

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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E IGEN MISS IE  EN V IS IE  

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  

ACT IV I TE I TEN  2021 
ADVIEZEN 

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. 

Over de volgende onderwerpen hebben 

wij in 2021 gevraagd of ongevraagd 

advies uitgebracht:  

• advies over de inhoud van het 

aanvullende/nieuwe beleid van de 

lokale inclusie agenda 2022- 2026 

• advies lokaal actieplan Vught WSD  

• advies Regioplan Doorcentralisatie 

Beschermd wonen naar beschermd 

thuis 

• advies overgangsrecht invlechting 

Helvoirt 

Voor de inhoud van onze adviezen 

verwijzen wij naar onze website: 

www.adviesraadsociaaldomeinvught.nl 

 

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.  

 

VERGADERINGEN IN  2021 

De vergaderingen van de adviesraad 

vinden in de regel elke laatste vrijdag 

van de maand plaats. In verband met 

Covid-19  vonden de vergaderingen 

deels plaats via Zoom en deels in het 

gemeentekantoor.   

 

 

 

http://www.adviesraadsociaaldomeinvught.nl/
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S TUDIEDAG 

Tijdens de studiedag zijn we gestart met 

inzicht te verkrijgen in wat armoede is en 

wat armoede met mensen doet. 

Daarnaast hebben we inzicht gekregen 

in armoede-patronen.  

Daarna kwam de rol van de ASD naar 

voren. We vroegen ons af waar we als 

ASD staan. Hoe duidelijk en onafhankelijk 

is onze rol als lid en hoe kunnen we ons 

dusdanig positioneren dat inwoners en 

gemeente profijt ervaart. 

ACTIV ITE I TEN WERKGROEPEN 

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 

2021 ondernomen hebben. 

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.  

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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Werkgroep Participatie  

De werkgroep Participatie kende in 2021 

vijf leden, te weten: W. Schipper, T. 

Latuhihin, J. Bos, H. Kuipers (lid t/m 

augustus 2021) en A. van Dinther.  

De werkgroep heeft zich in 2021 op met 

name de onderstaande onderwerpen 

gericht. Aandachtspunten waarop de 

werkgroep zich in het komende jaar ook 

op richt. 

 

• Toegankelijkheid en 

informatieverstrekking gemeente 

De werkgroep had in 2021 en heeft 

het komend jaar aandacht op de 

informatieverstrekking door de 

gemeente en hoe deze informatie 

de doelgroep bereikt(e).  

Concreet betekent dit dat de 

werkgroep toeziet op de wijze 

waarop de gemeente inwoners 

informeert, hoe zij (persoonlijk) 

contact onderhoudt en daarbij 

bureaucratie zoveel mogelijk uit de 

weg gaat. 

 

• Gevolgen corona 

Corona heeft ook impact op de 

kwetsbare inwoner gehad. 

Arbeidscontracten werden minder 

omgezet naar vaste 

dienstverbanden of ingeval 

mensen hun baan behielden bleek 

er tijdelijk geen of minder werk, ook 

uitzendwerk viel weg. Dat kon als 

ongewenst effect hebben dat 

inwoners in een sociaal isolement 

belanden.  

 

• Ontwikkelingen arbeidsmarkt 

Een belangrijk aandachtspunt voor 

de werkgroep participatie was in 

2021 en blijft ook dit jaar het volgen 

van ontwikkelingen op de 

arbeidsmarkt. Daartoe wordt 

terugkerend contact onderhouden 

met het platform 

Cliëntenparticipatie 

Arbeidsmarktregio Noordoost 

Brabant (PCAN) in  

breder te verspreiden binnen de 

eigen adviesraad of gemeente.  
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• De nieuwe inburgeringswet   

Een volgend aandachtspunt van 

de werkgroep was de nieuwe 

inburgeringswet, met de vraag aan 

de gemeente welke gevolgen 

deze met zich bracht voor nieuwe 

inwoners behorende tot de 

doelgroep. In 2022 blijft dit een 

aandachtspunt. 

 

• Monitoren interventies uitvoering 

participatiewet 

De participatiewet blijkt nog steeds 

niet succesvol. De werkgroep heeft 

de gemeente aangemoedigd 

vooral creatief te blijven en 

maatwerk te blijven leveren en zich 

niet te laten ontmoedigen maar 

juist de ruimte op te blijven zoeken 

binnen de regelgeving of bij de 

VNG onderwerpen te agenderen.  

 

• Nasleep coronapandemie 

Een groot aantal coronapatiënten 

kampt met langdurige lichamelijke 

en psychische gevolgen van hun 

besmetting long covid. Zicht krijgen 

op deze groep is daarbij een eerste 

aandachtspunt, waarna vervolgens 

moet worden bezien welke acties 

nodig zijn ten aanzien van 

begeleiding. De werkgroep volgt 

deze ontwikkelingen op afstand, 

heeft het voornemen in 2022 dit 

onderwerp te agenderen. 
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Werkgroep Jeugd 

De werkgroep Jeugd kende in 2021 4 

leden, te weten: W. Schipper, W.v.d. 

Eerden, J. Bos en R. van Vugt. 

De werkgroep richtte zich in het jaar 2021 

met name op preventie. Om dit meer 

vorm te geven werd door de leden van 

de werkgroep aan de volgende 

onderwerpen gedacht: 

• De uitvoering van de 

Leerplichtwet/RMC-

startkwalificatiebeleid (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. 

De bovengenoemde onderwerpen zijn 

besproken met afzonderlijke 

contactpersonen, instellingen en 

verenigingen die informatie kunnen 

geven over de actuele status van jeugd 

in de gemeente Vught. Tevens zijn deze 

aandachtspunten besproken met de 

contactpersonen van de gemeente 

(Anja Heere en Stijn van de Laar) en zijn 

of in uitvoering of in een aangepaste 

soortgelijke vorm aanwezig. Uitzondering 

daarbij is de cliëntondersteuning 

(leeftijdsgenoot) jongere met hulpvraag.  

In het periodieke overleg met de 

gemeente zijn ook andere onderwerpen 

aan de orde geweest in 2021:  
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• o.a. verordening jeugdhulp en 

nadere regels, kinderopvang, 

leerlingenvervoer, regionale 

ontwikkelingen aansluiting 

jeugdhulp/onderwijs, overzichten 

preventie en lichte ondersteuning 

en ontwikkelagenda inclusief 

onderwijs. 

In 2021 heeft evenzo een kennismaking 

plaats gevonden met de nieuwe 

wethouders en hierbij is met nadruk 

gewezen op het belang van preventie bij 

het jeugdbeleid. 

Door de lopende pandemie was fysiek 

overleg beperkt en daardoor werden 

diverse zaken online geregeld en 

gevolgd bijvoorbeeld een webinar 

Jeugd, werkgroepoverleggen en 

afstemming met de gemeente. 

Voor 2022 richten de leden van de 

Werkgroep zich op de voortgang van de 

onderwerpen uit 2021. Daarnaast 

worden de volgende zaken in 2022 

gevolgd: 

 

• Volgen van nieuwe ontwikkelingen 

Jeugdzorg (o.a. Jeugdsprong, 

toekomstige korting half miljard, 

zware jeugdzorg van gemeenten 

naar Rijk). 

• Ontwikkeling Woonplaatsbeginsel. 

• Notitie intensief onderwijs. 

• Via onderwijs en zorg extra 

ambulante hulp voor jongeren. 

• vulling gelden Nationaal 

programma Onderwijs en 

Coronamiddelen. 

• Toenemende problematiek jeugd 

als gevolg van de pandemie. 

         

 



 

16/23 

Werkgroep WMO 

De werkgroep WMO bestond in 2021 uit I. 

Smoor, W. Hogentoren en J. Snepvangers. 

Door corona heeft de werkgroep de 

afgelopen jaar minder bijeenkomsten 

bezocht of georganiseerd. Van de 

voorgenomen activiteiten voor 2021 is door 

de pandemie minder terecht gekomen.  

 

De werkgroep WMO richtte zich in 2021 op 

de volgende onderwerpen: 

• 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?  

• 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. 

 

In maart heeft de werkgroep in de 

Petruskerk een bijeenkomst georganiseerd 

met als doel de gevolgen van 

coronamaatregelen te bespreken voor 

kwetsbare inwoners in Vught .  

Leden van de werkgroep hebben contact 

gehad met “Ouderen Samen” de KBO en 

gesproken met wijkverpleegkundigen en 

case managers over de gevolgen van “lock 

down” voor alleenstaande ouderen. 

Daarnaast zijn aandachtspunten periodiek 

besproken met de contactpersoon van de 

gemeente (G. Boehmer). 
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De werkgroep WMO zal in het huidige jaar 

2022 de volgende onderwerpen op de 

agenda plaatsen: 

• Tekort van huishoudelijke hulpen. De 

gemeente probeert meerdere 

aanbieders te zoeken. De gemeente 

is in afwachting van een wetswijziging 

die het mogelijk maakt om weer een 

inkomensafhankelijke eigen bijdrage 

te vragen. 

• Project “Goed Wonen”: Regionaal 

beleid beschermd wonen en 

maatschappelijke ondersteuning. Er 

komt een verschuiving van regionale 

huisvesting naar lokale huisvesting. 

• Betere afstemming van hulpvraag van 

cliënt. Cliënt krijgt een cliëntmanager 

toegewezen en zij onderhandelen 

met  zorgaanbieder . Het wordt een 

soort driehoeksoverleg over de 

hulpvraag.  

• T.a.v. Koplopers onafhankelijke 

cliëntondersteuning. De adviesraad 

wordt uitgenodigd om mee te denken 

aan een regionale 

communicatiestrategie. 
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EXTERNE  CONTACTEN
BEZOEK  AAN EXTERN OVERLEG 

Een lid van de werkgroep WMO heeft 

deelgenomen aan een bijeenkomst 

“Beschermd wonen.  Er is een nieuw 

regionaal beleid t.a.v. beschermd wonen 

en maatschappelijke ondersteuning.  De 

overgang van Beschermd Wonen naar 

Beschermd Thuis wonen en de overgang 

van centrale ondersteuning naar lokale 

ondersteuning is een nieuwe ontwikkeling. 

Ook heeft een lid van de WMO-

werkgroep de Dementieraad bezocht. 

De werkgroep Jeugd heeft in 2021 een 

webinar Jeugd gevolgd. 

De werkgroep Participatie heeft in 

2021 een viertal bijeenkomsten 

bijgewoond met betrekking tot 

onafhankelijke clientondersteuning, 

online een seminar over gevolgen 

vergrijzing/ druk op de zorg/andere 

werkwijze overheid, het congres Sterk 

door werk en heeft de werkgroep 

online overleg gevoerd met 

beleidsmedewerkers tijdens regulier 

overleg over inkomens(tendensen en 

ontwikkelingen), armoede en 

participatievoorzieningen.  
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EXTERNE INBRENG IN DE  REGUL IERE  VERGADERINGEN VAN DE  ASD:

 

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 

 

 

• Beleidsmedewerker: Invlechting 

Helvoirt 

• Beleidsadviseurs Verordening 

Jeugdwet 

• Beleidsmedewerkers Vught en 

Wegwijs+: Voortgang WvGGZ 

• Beleidsmedewerker Veranderde 

wetgeving beschermd wonen 

• Overleg met de wethouder; 

jaarlijkse evaluatie  
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F INANCIEEL  VERSLAG  
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Inkomsten Uitgaven 

Subsidie ASD € 13071,00    

Saldo 1-1-2021 € 16206,26     

Diversen €58,99    

   Onkostenvergoeding leden € 8244,12 

   Secr.RABO,afscheid,Laptop enz  1978,32 

   Studiedag, huur, lunch,scholing € 1897,50 

   Webmaster, programma’s  € 630,60 

   Representatie € 416,75 

   Advertentie Klaverblad € 344,95 

   Notaris (stichtingsverhaal) € 1697,03 

     

Saldo 1-1-2021 €29336,25  Totaal  onkosten 

 

€ 15209,27 

   Overschrijving gemeente 16-2 

 

€ 14127,08 

   Totaal kosten en overschrijving 

Kasverschil  + € 0,10!! 

€ 29336,35 
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NAWOORD  
2021 werd net als in 2020 grotendeels gekleurd door het virus waardoor het gevaar 

bestond dat andere zaken minder of  niet duidelijk in beeld kwamen. Zoals eerder 

gezegd heeft het digitaal vergaderen, overleggen en contact zoeken zo zijn 

beperkingen. Toch was het gedurende de pandemie de enige mogelijkheid om het 

doel van de ASD te kunnen borgen. 

In het afgelopen jaar hebben enkele leden onder druk van hun reguliere 

bezigheden (privé en werk) afscheid moeten nemen.  Dit waren Lia Brekelmans, 

Harrie Kuipers en Ingrid Bulsink. Voor hen in de plaats mochten we 2 nieuwe leden 

verwelkomen, te weten Jolande Snepvangers en Wim Hogentoren.  

Net zoals wij de vertrekkende leden danken voor hun inzet, bedanken wij de  

huidige leden die in deze ingrijpende periode, op vrijwillige basis,  hun bijdrage  

blijven leveren aan de adviesraad.  

Wat we van 2022 mogen verwachten is nog niet geheel duidelijk. De 

Coronaperikelen lijken steeds minder invloed te hebben. Bij de vergaderingen 

kunnen we weer lijflijk aanwezig zijn. De contacten met de doelgroepen zijn weer 

beter te leggen. Daarmee mogen we verwachten dat de werkzaamheden van de 

ASD weer gemakkelijker zullen verlopen in 2022. 

 

René van Vugt, voorzitter ASD 
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Adviesraad Sociaal Domein 

www.adviesraadsociaaldomeinvught.nl 

secretaris@asdvught.nl 

http://www.adviesraadsociaaldomeinvught.nl/

