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Voorwoord  
 

 

 

Voor u ligt het jaarverslag 2017 van de Participatieraad Hilvarenbeek.  

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

waar te maken. 

Als adviesorgaan van de gemeente lag ons werk in het verlengde van dat van de gemeenteambtenaren, -

bestuurders, en- raadsleden voor wat betreft het lokale en regionale Sociaal Domein.  

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.  

 

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 2018 
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Inleiding 
 

 

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

en omgedoopt tot Participatieraad Wmo, daarmee uitdrukking gevend aan de intentie dat iedereen 

zo goed en lang mogelijk mee kan doen aan het maatschappelijke leven.  

 

De Participatieraad heeft als 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 in het kader van de Wet 

maatschappelijk ondersteuning, Wet Jeugdhulp en Participatiewet aan het College van B&W met 

een afschrift aan de gemeenteraad. Alle drie wetten beogen het zoveel als mogelijk participeren 

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

Reden voor ons om begin 2017 de letters “Wmo” uit onze naam te halen en voortaan als 

Participatieraad Hilvarenbeek met als ondertitel “Adviesraad Sociaal Domein” door te gaan.  

 

Functie van de Participatieraad 
 

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 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 en op- en aanmerkingen 

daarover kan aandragen die dan eventueel verwerkt worden in het definitieve beleidsstuk, 

waarover wij dan advies geven. Omdat al veel in het informeel overleg aan de orde is geweest zijn 

onze adviezen vaak korter dan vroeger. Het nadeel van deze manier van werken is dat het voor de 

buitenwereld lijkt dat we maar weinig in te brengen hebben. Maar het voordeel is groter dan het 

nadeel. Het belangrijkst is immers om vanaf de beleidsontwikkeling invloed te hebben. 
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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 aan bod. De 

evaluatiefunctie is meer dan in 2016 tot zijn recht gekomen, omdat het monitoren van het Sociaal 

Domein bij de gemeente beter ontwikkeld is.  

 
Overlegvormen 
 

Regionaal 

 

Geheel nieuw voor de Participatieraad was de samenwerking met de adviesraden uit de regio. 

Aan het begin van het jaar ontving de Participatieraad het Koersdocument Jeugdhulp. 

De negen gemeenten van de regio Hart van Brabant wilden de Jeugdhulp gezamenlijk inkopen. 

Dat was voor onze voorzitter aanleiding de sociale adviesraden van de negen gemeenten uit te 

nodigen om te bespreken of ook de advisering ten aanzien van het Koersdocument een gezamenlijk 

aangelegenheid van de sociale adviesraden zou kunnen zijn. Alle negen sociale raden zijn op de 

uitnodiging ingegaan. Door de adviesraden, onder voorzitterschap van onze voorzitter, is besloten 

tot een gezamenlijk advies trachten te komen Op de volgende bijeenkomst zijn de adviesraden 

nader geïnformeerd door wethouder Roks, voorzitter van de bestuurscommissie, over de visie en 

doel van het Koersdocument. Daarna zijn nog twee bijeenkomsten geweest met bestuurders en 

ambtenaren van de gemeenten en een afsluitend evaluatiegesprek met wethouder Roks. Een 

koersdocument kent ook een uitvoeringsprogramma. Afgesproken is dat de sociale raden ter 

bespreking daarvan begin 2018 worden uitgenodigd De sociale raden hebben een 

gemeenschappelijk advies geformuleerd. Dat advies werd een pré-advies genoemd, omdat 

advisering in het sociaal domein wettelijk een zaak is van de lokale adviesraad en een regionale 

adviesraad geen wettelijke basis heeft. De lokale adviesraden hebben zich of geheel 

geconformeerd aan het pré-advies of nog lokale adviespunten toegevoegd.  

Gebleken is dat de samenwerking en het overleg tussen de adviesraden het voordeel heeft van het 

elkaar informeren bijvoorbeeld over de te verwachte regionale zaken. Twee leden van de 

Participatieraad hebben deelgenomen aan het regionaal overleg. 

 

Een andere vorm van regionale samenwerking is de Regionale Adviesraad Werk en Participatie 

(RAWP), die nu 2 jaar bestaat. Deze vorm van samenwerking is begonnen als een klankbordgroep 

voor wethouder de Ridder van Tilburg, van waaruit Werkplein Midden Brabant van 11 gemeenten 

vorm wordt gegeven. Inmiddels is de klankbordgroep omgedoopt tot Regionale Adviesraad Werk 

en Participatie. De raad bestaat uit vertegenwoordigers van lokale adviesraden, cliëntenraden, 

UWV en FNV. Onze voorzitter is voorzitter van deze raad. De focus ligt op werkgelegenheid voor 

mensen die om enige reden een afstand tot de arbeidsmarkt hebben.  
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De Rijksoverheid heeft een convenant met gemeenten gesloten om in 2026 landelijk 125.000 

banen te creëren voor deze doelgroep. De RAWP hoopt daar een bijdrage aan te kunnen leveren. 

De RAWP houdt zich niet bezig met de Participatiewet.  

 
 
Lokaal 
 
De Participatieraad kent twee vaste overlegvormen met de gemeente. 

In tegenstelling tot voorafgaande jaren heeft het bestuurlijk overleg tussen de wethouder en de 

voorzitter en secretaris van de Participatieraad 2 keer in plaats van voorheen 4 keer 

plaatsgevonden. De reden daarvoor was dat op het informeel overleg al zoveel inhoudelijke zaken 

besproken zijn, dat het zonde was van ieders tijd om meer dan nodig te overleggen. Indien nodig 

is er altijd tussentijds overleg mogelijk.  

Onderwerpen die o.a. aan de orde zijn geweest: 

o Stand van Zaken regionale Jeugdzorg 2018 

o Stand van zaken samenwerking regionale adviesraden 

o Stand van zaken Wmo, Jeugdhulp en Participatiewet in kader sturing, monitoring en 

verantwoording 

o Stand van zaken Wmo begeleiding 2019 

o Crisisopvang jeugd, wachtlijsten jeugdhulp 

o Toegangsteam en wachttijd 

o Voorstel Participatieraad om de Toekomstvisie HLVRBF 2030 (wensen van burgers in 

2012 voor het jaar 2030 t.a.v. kwaliteit, samenwerking, verantwoordelijkheid, 

gemeenschapszin en kleinschaligheid van de Beekse samenleving) te evalueren. 

o Visie op rol en functie van Participatieraad in regionale samenwerking.  

 

Het tweede vaste overleg met de gemeente is het maandelijks informeel overleg met de 

ambtenaren. Dit jaar heeft dat minder plaatsgevonden dan voorheen. De reden daarvan was dat 

onze vaste contactambtenaar, Lenneke Hendriks, elders ging werken en het even duurde voordat 

haar opvolger, Danielle Ternatus, in dienst kwam. 

Onderwerpen die o.a. aan de orde zijn geweest: 

o Begeleidings-ondersteuningsmogelijkheden voor (ex) cliënten GGZ 

o Opvang vluchtelingen en statushouders 

o Lokaal Educatieve Agenda (LEA) 

o Sturing, Monitoring en verantwoording Sociaal Domein 

o Resultaten Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2016 

o Cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugd 2017 

o Beschut werken 

o Inkoop Wmo 2018 

o Inkoop leerlingenvervoer 

o Verdeling besteding Kindpakket 
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o Koersdocument Jeugdhulp in kader regionale inkoop Jeugdhulp 2018 

o Verordening Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bijzondere Bijstand 

o Stand van zaken huisvesting kwetsbare doelgroepen 

o Stand van zaken beschermd wonen en opvang  

o Resultaatgerichte inkoop Wmo 2019 

o Stand van zaken inclusieve samenleving 

o Koersdocument Sociaal Domein 

o Beleidsregels Bijzondere Bijstand 

o Verordening gemeente-Participatieraad 

o Bereken uw recht 

 

In het overleg met de gemeente is steeds duidelijker te zien dat het Sociaal Domein een geheel is 

waarvan de delen, Wmo, Jeugdhulp en Participatiewet, een samenhangend en integraal beleid gaan 

vormen bij de zorg en ondersteuning aan kwetsbare burgers. 

In dit kader van gemeentelijke zaken heeft onze voorzitter tijdens de Ronde onze adviezen ten 

aanzien van de Verordening Participatiewet en het Koersdocument Jeugdhulp toegelicht. Tevens 

is de regionale samenwerking van de adviesraden aan de orde geweest.  

 

Naast het overleg met de wethouder en de ambtenaren hebben de leden van de Participatieraad 

maandelijks overleg. 

 

Wat deden we nog meer? 

 

Het moge duidelijk zijn dat de onderwerpen, genoemd bij de regionale en lokale overlegvormen, 

ook besproken zijn in het maandelijks overleg van de Participatieraad.  

 

Om haar deskundigheid te vergroten en het netwerk uit te bouwen hebben leden van de 

Participatieraad bijeenkomsten bezocht en overleg gehad. Daar waren ook bijeenkomsten bij, die 

door de gemeente georganiseerd zijn. Meer dan ooit tevoren heeft de gemeente 

belangenorganisaties, doelgroepen, professionals en onze adviesraad gezamenlijk betrokken bij 

nieuw beleid of evaluatie van gevoerd beleid. 

o Gemeentelijk minimabeleid 

o Sturing, monitoring en verantwoording in het Sociaal Domein: “Tellen en vertellen” 

o Presentatie ontwerp Sportaccommodatie de Roodloop 

o Denktank Lokaal Educatieve Agenda 

o Twee werksessies Sociaal Domein 

o Bijeenkomst “Ideeën ophalen voor regionaal Jeugdbeleid” 

o Bijeenkomt “Presentatie resultaten cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugd met Goirle, 

Oisterwjk en Dongen 

o Informatiebijeenkomst van Steunpunt Mantelzorg over het PGB  

o Overleg met Zorgadviseur Clossenborch ten aanzien van de indicatie en de lange 
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wachttijden  

o Overleg met vertegenwoordiger van de Hilvarenbeekse Uitdaging 

o Overleg met Steunpunt Mantelzorg 

o Overleg met de dorpsondersteuners 

 

In het voorjaar heeft de Participatieraad een werksessie gehouden. Punten die o.a. aan de orde zijn 

geweest zijn: rol en functie van Participatieraad, het werken met portefeuilles, lokale en regionale 

speerpunten 2018, het bereiken en betrekken van doelgroepen en de samenwerking met de 

gemeente.  

Eén van onze leden heeft naar aanleiding van de werksessie een visiedocument gemaakt dat als 

informatie kan dienen voor nieuwe Participatieraadsleden en als onderleggen voor nieuwe statuten 

en een nieuw huishoudelijke reglement. 

 
Adviezen 

 

De Participatieraad heeft 6 adviezen op verzoek van het college van B&W uitgebracht en 2 

ongevraagde adviezen. 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 terug te vinden 

in de beleidsvoorstellen aan de gemeenteraad. Voor de volledige tekst van de adviezen wordt 

verwezen naar de website www.participatieraadhilvarenbeek.nl . 

 

1. Advies beleidsregels Jeugdhulp en Maatschappelijke ondersteuning, februari. De 

Participatieraad heeft meegedeeld geen inhoudelijke reactie te geven, omdat de 

adviesaanvraag te laat kwam. 

2. Ongevraagd advies Kindertelefoon, Sensoor,en AKJ, april 

3. Ongevraagd advies Blijverslening, mei 

4. Advies verzamelverordening Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz, mei  

5. Advies Lokaal Educatieve Agenda, augustus 

6. Advies Koersdocument Jeugdhulp, oktober 

7. Advies Koersdocument Sociaal Domein, november 

8. Advies beleidsregels Bijzondere Bijstand, december 

Tevens is een brief naar het College gestuurd met de vraag of de Hilvarenbeekse Toekomstvisie 

2030 (opgesteld in 2012) nog als leidraad geldt voor gemeentelijk handelen.  

 
Samenstelling 
 

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. 

http://www.participatieraadhilvarenbeek.nl/
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Verschillende leden zijn ook betrokken bij dorpskernnetwerken en burgerinitiatieven. 

Corrie Aarts, deskundige op het gebied van dementiebeleid, heeft begin van het jaar haar 

jarenlange lidmaatschap van de Participatieraad wegens drukke werkzaamheden beëindigd. Om 

dezelfde reden moest ook Anne de Leijer, deskundige jeugd en jongeren, de raad verlaten 

 

Per 31 december 2017 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 Rob van Buuren burgerparticipant, aandachtsgebied volkshuisvesting 

o Ronald Kleiman burgerparticipant, aandachtsgebied begeleid wonen 

o Hélène Munnik  Seniorenraad 

o Sjef van Kasteren FNV lokaal 

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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