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Voorwoord  
 

 

 

Voor u ligt het jaarverslag 2016 van de Participatieraad Wmo Hilvarenbeek. 

In dit jaarverslag geven we weer wie we zijn en wat we het afgelopen jaar gedaan hebben om onze functie 

waar te maken. We hebben gewerkt in een turbulente omgeving, waarin de drie decentralisaties per 1 januari 

vorm moesten worden gegeven. Als adviesorgaan van de gemeente lag ons werk in het verlengde van dat 

van de gemeenteambtenaren, -bestuurders, en- raadsleden. Door de grote tijdsdruk bij de gemeente kwamen 

we als raad soms wel in de knel, maar we menen toch een belangrijke bijdrage te hebben kunnen leveren 

aan besluiten van onze gemeente, die vooral voor kwetsbare burgers belangrijk zijn.  

In dit jaarverslag kunt u lezen wat we allemaal hebben gedaan.  

 

Helaas moesten wij begin augustus afscheid nemen van Anka Schilders. Zij overleed ten gevolge van een 

noodlottig ongeval. Wij hebben haar leren kennen als een vrolijke, betrokken jonge vrouw. 

 

Met dank aan de zittende leden voor hun betrokkenheid en inzet bieden we de lezer dit jaarverslag aan.  

 

Leon Bertens, voorzitter 

Stichting Participatieraad Hilvarenbeek 

 

 

Maart 2017 



Participatieraad Hilvarenbeek 
       Adviesraad Sociaal Domein Hilvarenbeek  Blad 3 van 7 

 
  

 

 
Stichting Participatieraad Hilvarenbeek 

Adviesraad Sociaal Domein Hilvarenbeek 
Volg ons ook op Facebook: www.facebook.com/participatieraadhilvarenbeek 

 

Inleiding 
 

 

 

De voorbereidingen voor een Wmo-raad begonnen in 2006. De Wmo-raad werd in 2007 een feit 

en omgedoopt tot Participatieraad in plaats van een Wmo-raad, daarmee uitdrukking gevend aan 

de intentie dat iedereen zo goed en lang mogelijk mee kan doen aan het maatschappelijke leven. 

 

De Participatieraad heeft als een vorm van burgerparticipatie een formele status, vastgelegd in een 

gemeentelijke verordening, In november 2009 is de Participatieraad een stichting geworden, de 

eerste van de Wmo-raden in de regio. De reden om een stichting te worden is zelfstandigheid en 

een onafhankelijke positie ten opzichte van de gemeente. Vanuit die onafhankelijke positie 

formuleert de Participatieraad gevraagde en ongevraagde adviezen aan het College van B&W met 

een afschrift aan de gemeenteraad in het kader van de Wet maatschappelijk ondersteuning, Wet 

Jeugdhulp en Participatiewet. Alle drie wetten beogen het zoveel als mogelijk participeren van 

burgers aan het maatschappelijk leven en worden tezamen het Sociaal Domein genoemd.  

 

De functies die de Participatieraad heeft zijn: 

1. Een beleidsmatige functie, een kritische reflectie op het door de gemeente te ontwikkelen 

beleid in het Sociaal domein. In dit kader is de Participatieraad een belangrijk adviesorgaan 

en informatiebron voor de gemeente. 

2. Een signaleringsfunctie door het signaleren van leemten en knelpunten in beleid en 

uitvoering (reactieve beleidsvorming) 

3. Een idee-en creativiteitsfunctie (proactieve beleidsvorming) 

4. Een evaluatiefunctie, waarbij de uitvoering van het gemeentelijk beleid (monitoring) in het 

Sociaal domein gevolgd wordt en eventuele bijstellingen in het beleid worden geadviseerd. 

  

De Participatieraad heeft vanaf 2014 maandelijks een informeel overleg met de ambtenaren, 

afhankelijk van de agendapunten in wisselende samenstelling. Het voordeel daarvan is dat zij al 

vroegtijdig betrokken is bij de ontwikkeling van het toekomstig beleid en ideeën daarover kan 

aandragen. Ook worden de gesignaleerde knelpunten in de uitvoering van het beleid besproken. 

Kortom, de eerste drie functies van de Participatieraad komen in dit overleg duidelijk tot hun recht. 

De evaluatiefunctie is minder tot zijn recht gekomen, omdat de ontwikkeling van het monitoren 

van het Sociaal Domein bij de gemeente nog niet helemaal is afgerond. Wij verwachten daar in 

2017 meer aandacht aan te kunnen besteden. 

  

De Participatieraad is samengesteld uit vertegenwoordigers van belangenorganisaties en van 

burgers die deskundig zijn op het gebied van één of meer zaken van het Sociaal Domein. 

Verschillende leden zijn ook betrokken bij dorpskernnetwerken. 
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De Participatieraad heeft ook dit jaar veel energie en tijd gestoken in het doorgronden van de 

beleidsnota’s en raadsvoorstellen en daar waar het ingezet beleid betrof op de uitvoering daarvan. 

Om haar deskundigheid te vergroten, het netwerk uit te bouwen en de rol en functie van de 

Participatieraad uit te dragen heeft zij veel bijeenkomsten bezocht en overleg gevoerd.  

 

 
Doelstellingen 2016 
 
Voor het jaar 2016 had de Participatieraad zich de volgende doelstellingen voorgenomen: Cursief 

staat of de doelstellingen voldoende tot hun recht zijn gekomen.  

 

De Participatieraad heeft zich voorgenomen om: 

o Door te gaan op de ingeslagen weg en met name het netwerk verder uit te breiden. De 

Participatieraad heeft overlegd met de dorpsondersteuners en met hen onder andere over 

hun rol en functie en die van de Participatieraad gesproken, de begeleiding van 

 (ex)GGZ-cliënten en het signaleren van problemen. 

Afgesproken is eenmaal per jaar overleg te hebben.  

o Met het Steunpunt Mantelzorg is twee keer overlegd over onder andere de voorlichting aan 

mantelzorgers, de belasting die mantelzorgers ervaren en het volgens het Steunpunt 

moeilijk verkrijgbare PGB.    

o Zoveel mogelijk deel te nemen aan de debatronde van de commissie Samenleving. De 

voorzitter heeft deelgenomen aan de discussie ten aanzien van het minimabeleid en de 

ontwikkelingen voor wat betreft asielzoekers en statushouders. 

o De resultaten van het monitoren van de resultaten van de 3 transities te bestuderen. Ten 

aanzien van de Jeugdwet viel er weinig te monitoren omdat veel zaken nog in ontwikkeling 

zijn. Voor wat betreft de Participatiewet hebben we met de werkmakelaar gesproken over 

het aantal personen dat na begeleiding en bemiddeling werk heeft gevonden. Wij 

concluderen dat in korte tijd veel resultaat is behaald. In het kader van de Wmo is door de 

gemeente het landelijk Cliëntervaringsonderzoek uitgevoerd. Twee leden van de 

Participatieraad hebben de uitkomstdialoog daarover bezocht. Het onderzoek is in de 

Participatieraad besproken. De resultaten van het onderzoek, dat als nulmeting wordt 

gezien, zijn best goed te noemen, alhoewel aan de vragenlijst enkele verbeterpunten nodig 

zijn     

o Meer aandacht te besteden aan het lokaal gezondheidsbeleid. De Participatieraad heeft 

veel aandacht besteed aan het drank - en drugsmisbruik onder jongeren, dat in 

Hilvarenbeek volgens de GGD in vergelijking met de regiogemeenten hoog is. De 

Participatieraad concludeerde onder andere dat de laatste jaren weinig aan preventie is 

gedaan en adviseerde de gevaren van misbruik beter onder de aandacht te brengen van 

burgers(ouders) en verenigingen waar veel jeugd en jongeren komen. 
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o Te bekijken of de Hilvarenbeekse Toekomstvisie 2030 niet wordt ingehaald door de 

realiteit. Het landelijk onderzoek naar de bereidwilligheid van mantelzorgers toont aan dat 

de centrale overheid het aandeel van mantelzorgers zwaar overschat heeft. En kon tot voor 

kort nog 30% van de dementerenden naar een verpleeg-/verzorgingshuis nu blijkt daar 

maar 20 % te kunnen worden opgevangen, waardoor de druk op de mantelzorgers nog meer 

toeneemt. En wat betekent dat alles voor de kwetsbaren en mantelzorgers in Hilvarenbeek? 

We kunnen gerust zeggen dat deze doelstelling een overschatting van onszelf is geweest. 

Om te bekijken of de kernwoorden uit de Toekomstvisie te weten: kwaliteit van het leven 

samenwerking, gemeenschapszin, verantwoordelijkheid en kleinschaligheid het welzijn 

van de burgers vergroten is een gemeentelijk onderzoek nodig.   

o Meer inzicht te krijgen in de (belevings-)wereld van jeugd en jongeren door met de 

gemeente, deskundigen en jeugd/jongeren  te spreken. De Participatieraad heeft op haar 

vergadering met de jongerenwerkers onder andere gesproken over veiligheid, drank -en 

drugsmisbruik, talentontwikkeling en toeleiding tot hulpverlening. 

De voorzitter en een participatieraadslid hebben met de Kinderraad kennis gemaakt en 

een discussie gehad over armoede en drugs-en drankgebruik.  

Twee leden hebben in Oisterwijk een regionale bijeenkomst bezocht over het jeugd- en 

jongerenbeleid. Ook is deelgenomen aan de bijeenkomst “Hoe betrek je jongeren bij het 

beleid” bij Zorgbelang Brabant en aan: “Hoe betrek je jongeren bij het bestuur” van de 

Hilveracademie. 

We mochten twee nieuwe participatieraadsleden, deskundig op het gebied van jeugd en 

jongeren, verwelkomen in de Participatieraad.   

 

Algemene zaken 

 

De Participatieraad heeft 10 keer vergaderd. Daarnaast is 9 keer overleg met de ambtenaren  

gevoerd. Besproken zijn onder meer: Minimabeleid, de Verzamelverordening Participatiewet, het 

Cliëntervaringsonderzoek, de verslavingszorg, de ongewenste lange doorlooptijden Wmo,  

buurtzorg, de hoogte van de eigen bijdrage, stand van zaken Jeugdhulp, sturing monitoring en 

verantwoording door gemeente, monitoring gezondheid van de GGD, beschut werken, asiel-

vluchtelingenbeleid, uitspraak Centrale raad van Beroep ten aanzien van huishoudelijke hulp 1, 

besteding van het overschot Wmo-gelden 2015, regionaal versus lokaal beleid, inkoop Wmo en 

Jeugdhulp, collectief vervoer en aanbesteding regiotaxi, evaluatie keukentafelgesprekken,  

begeleiding en bemiddeling van personen met een arbeidsbeperking naar arbeid en het Kindpakket. 

  

Met de portefeuillehouder, wethouder Roks, zijn besproken: het minimabeleid, mantelzorg - 

compliment, gevolgen uitspraak van Centrale Raad van Beroep ten aanzien van Huishoudelijke 

hulp 1, cliëntervaringsonderzoek, Cliëntenplatform Participatiewet Hart van Brabant, de rol en 

functie van lokale adviesraden nu regionale gemeentebesturen steeds meer gaan samenwerken en 

het gemis aan een jaarplanning van de gemeente ten aanzien van het Sociaal Domein.  

Dit jaar is er slechts één keer overleg gevoerd met de wethouder, omdat er van beide zijden geen 



Participatieraad Hilvarenbeek 
       Adviesraad Sociaal Domein Hilvarenbeek  Blad 6 van 7 

 
  

 

 
Stichting Participatieraad Hilvarenbeek 

Adviesraad Sociaal Domein Hilvarenbeek 
Volg ons ook op Facebook: www.facebook.com/participatieraadhilvarenbeek 

 

agendapunten voor meer overleg waren. Dat heeft vooral te maken met het intensieve contact met 

de ambtenaren, waardoor de Participatieraad goed geïnformeerd is. 

 

In maart was het jaarlijks overleg met de gemeenteraad. Aan de orde zijn geweest, de relevantie 

en kwaliteit van de adviezen van de Participatieraad, de mogelijkheden van de politieke partijen 

en de Participatieraad om signalen van burgers op te vangen, de bekendheid van de Participatieraad 

en de rol van de Participatieraad, nu het gemeentebestuur meer regionale afspraken maakt ten 

aanzien van het Sociaal Domein.   

 

Op uitnodiging van de gemeente hebben leden deelgenomen aan bijeenkomsten als 

“Dementievriendelijke gemeente”, de “Tussenheid” ten aanzien van het minimabeleid en 

ondersteuningsmogelijkheden voor (ex)cliënten van de GGZ.  

 

De voorzitter maakt namens de Participatieraad deel uit van het Cliëntenplatform Hart van 

Brabant, nu geheten Regionale adviesraad Werkbedrijf Hart van Brabant.    

 

Om meer te weten over de gemeentelijke inkoop van Wmo-voorzieningen en Jeugdhulp is bij 

Zorgbelang Brabant de voorlichting bezocht over de verschillende rollen die een gemeente kan 

hebben bij de aanbesteding.  

 

Enkele leden zijn naar de “Heidag” van de Seniorenraad geweest en hebben acte de présence 

gegeven bij de feestelijke opening van de zorgboerderij “de Wederloop”. 

 

Adviezen 

 

De Participatieraad heeft 6 adviezen op verzoek van het college van B&W uitgebracht en 1 

ongevraagd advies. Met deze adviezen levert de Participatieraad een bijdrage aan de discussie over 

het te voeren gemeentelijk beleid. Verheugend is te constateren dat ook het laatste jaar een snelle 

schriftelijke reactie op de adviezen van de gemeente komt. Uit de reactie van de gemeente blijkt 

ook dat onze advisering serieus genomen wordt. 

De input van de Participatieraad op het maandelijks overleg met de ambtenaren is vaak terug te 

vinden in de beleidsvoorstellen. Voor de volledige tekst van de adviezen wordt verwezen naar de 

website www.participatieraadhilvarenbeek.nl . 

 

1. Advies minimabeleid 2017-2021, januari 

2. Advies (ongevraagd) aanvullend advies minimabeleid, januari 

3. Advies aanpassing verzamelverordening Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz, maart  

4. Advies alcohol- drugsbeleid, april 

5. Advies aanpassing verordening en beleidsregels Jeugdhulp 2015, september 

6. Advies verordening Jeugdhulp 2017, november   

7. Advies verordening maatschappelijke ondersteuning 2017, november 

http://www.participatieraadhilvarenbeek.nl/
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Samenstelling 
 

De Participatieraad bestaat uit vertegenwoordigers van belangenorganisaties en 

burgerparticipanten.  

 

Per 31 december 2016 bestaat de Participatieraad uit:  

o Leon Bertens  voorzitter (onafhankelijk) 

o Beitske Feldbrugge secretaris/vicevoorzitter (onafhankelijk) 

o Frank Kraak  penningmeester (onafhankelijk) 

o Michèle de Vries Platform Gehandicaptenbeleid Hilvarenbeek-Diessen, huurdersbelangen  

en webmaster 

o Wilma Paulissen Katholieke Bond van Ouderen Diessen, Hallo Haghorst 

o Piet Kuijpers  Katholieke Bond van ouderen Hilvarenbeek-Biest Houtakker-Esbeek  

o Marcel Berkel  burgerparticipant, aandachtsgebied Openbare Gezondheidszorg  

o Corrie Aarts  burgerparticipant, aandachtsgebied problematiek t.a.v. dementie 

o Rob van Buuren burgerparticipant, aandachtsgebied volkshuisvesting 

o Ronald Kleiman burgerparticipant, aandachtsgebied begeleid wonen 

o Hélène Munnik  Seniorenraad 

o Sjef van Kasteren FNV lokaal 

o Anne de Leijer  burgerparticipant aandachtgebied jeugd en jongeren 

o Nicole van Rijsbergen burgerparticipant aandachtsgebied onderwijs - ICT 

 

o Els Snijders  notulist Accuro Office Service 

 

 

 

Informatie 
  

Informatie over de Participatieraad Hilvarenbeek kunt u vinden op de website 

www.participatieraadhilvarenbeek.nl of bij het secretariaat 

secretariaat@participatieraadhilvarenbeek.nl. telefoon 013-5052282 
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