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Voorwoord 
 

Voor u ligt het jaarverslag 2020 van de Stichting 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.  

 

Ook wij hebben de nodige last gehad van de covid-19-perikelen. 

We hebben geleerd om digitaal te vergaderen en we hebben 

ervaren dat dat toch heel anders is dan fysiek bijeenkomen. Ook 

het informeel overleg met de gemeente-functionarissen is vooral 

digitaal verlopen. We menen toch een goede 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 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 

 

April 2021 
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Inleiding 
 

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 

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 en aanpalende 

terreinen aan het College van B&W met een afschrift aan de 

gemeenteraad. Alle drie wetten beogen het zoveel als mogelijk 

participeren van burgers in het maatschappelijk leven en vormen 

een belangrijk deel van het Sociaal Domein. 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 Hilvarenbeek” door te gaan.  

 

Covid-19 domineerde in 2020. De pandemie vorderde gedurende 

het jaar, dat werd afgesloten met de komst van vaccins.   

Desondanks heeft de participatieraad in 2020 twaalf keer 

vergaderd op onze vaste derde maandag van de maand; vanaf eind 

maart 2020 uitsluitend digitaal. 

 

In 2020 startte de werkgroep Communicatie met de ontwikkeling 

van een nieuw logo nieuwe website van de participatieraad.  

 

De gemeente Hilvarenbeek wordt gevormd door de 6 kernen 

(Baarschot, Biest-Houtakker, Diessen, Esbeek, Haghorst en 

Hilvarenbeek). Elke kleur (links in het logo) staat voor één van 

de kernen die tezamen de gemeente Hilvarenbeek vormen, maar 

de kleuren staan tevens voor diversiteit die er binnen elke kern 
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is maar ook voor de diversiteit van organisaties en inwoners 

binnen de Participatieraad Hilvarenbeek. 

 

Samen vormen de kleuren, de contouren van een gezicht, dat 

staat voor onze gezamenlijk gedragen adviezen die we uitbrengen. 

Het met elkaar gevormde gezicht verbeeld dat wij als Adviesraad 

Sociaal Domein dé gesprekspartner zijn voor én met de gemeente 

Hilvarenbeek zijn op het brede beleidsterrein, het sociale domein. 

 

De beweging in het logo geeft het 

flexibele vermogen van de 

Participatieraad Hilvarenbeek weer, 

wij zijn net als de maatschappij 

continue in beweging. 

 

De werkgroep Communicatie is dit jaar ook aan de slag gegaan 

om de website te vernieuwen, zodat alle informatie 

overzichtelijker en beter toegankelijk is op uiteenlopende 

apparaten die men kan gebruiken om de website te bezoeken. De 

volledige vernieuwing zal medio 2021 zijn afgerond. 

 

Ongeveer 10% van de bevolking heeft in meer of mindere mate te 

maken met dyslexie. Om ook voor hen het jaarverslag toegankelijk 

te maken is dit jaarverslag uitgebracht in een lettertype dat goed 

leesbaar is voor mensen met dyslexie. 
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Functie van de Participatieraad 
 

De functies die de Participatieraad heeft zijn: 

¨ Een beleidsmatige functie, een kritische reflectie vanuit het 

perspectief van burgers 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. 

¨ Een signaleringsfunctie door het signaleren van leemten en 

knelpunten in beleid en uitvoering (reactieve beleidsvorming) 

¨ Een idee-en creativiteitsfunctie (proactieve beleidsvorming) 

¨ Een evaluatiefunctie, waarbij de uitvoering van het 

gemeentelijk beleid (monitoring) in het Sociaal Domein gevolgd 

wordt en eventuele bijstellingen in het beleid worden 

geadviseerd. 

 
Deze ook in de gemeentelijke verordening vastgelegde functies 

komen vooral tot uiting in het maandelijks informeel overleg met 

de ambtenaren, die afhankelijk van de agendapunten in wisselende 

samenstelling aan dit overleg deelnemen. Het voordeel van dit 

overleg is dat de Participatieraad al vroegtijdig betrokken is bij 

de ontwikkeling van het toekomstig beleid en ideeën en 

opmerkingen daarover kan aandragen die dan eventueel verwerkt 

worden in het definitieve beleidsstuk. Omdat al veel in het 

informeel overleg aan de orde is geweest zijn onze adviezen vaak 

korter dan vroeger of wordt er soms zelfs geen schriftelijk advies 

meer gegeven omdat onze mondelinge inbreng al verwerkt is in 

het definitief beleidsstuk. 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 op grond van signalen van burgers en /of evaluatie 

van bestaand beleid en de uitvoering daarvan de knelpunten in 

dit overleg aan de orde gesteld.  

  

De Participatieraad wil graag meer proactief werken. We hebben 

behoefte aan een gemeentelijke jaarplanning van de te 

verwachten onderwerpen op het gebied van het Sociaal Domein. 

Dan is de Participatieraad in staat meer informatie in te winnen 

over de te bespreken onderwerpen en/of expertise. Op die manier 

kan de Participatieraad op voorhand aan de gemeente aangeven 

welke zaken de aandacht verdienen in het gemeentelijk beleid.  

 

Met de komst van onze vaste contactambtenaar Noortje 

Smulders is de planning en afwikkeling van actuele onderwerpen 

hervat binnen het maandelijks informeel overleg, dat vanwege de 

corona-crisis eveneens digitaal wordt gehouden.  
 

 

 

 

 

Afbeelding: Samen proactief werken aan het sociaal domein. 
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Overlegvormen 
 

Regionaal 

 
 

Sociale Adviesraden Hart van Brabant 
Sinds het voorjaar 2017 is er overleg tussen de Sociale 

Adviesraden (SAR) van de gemeenten in Hart van Brabant. 

Afhankelijk van het onderwerp nemen leden van onze raad deel 

aan dat overleg. Onze voorzitter is ook voorzitter van het 

regionaal overleg. In die hoedanigheid heeft hij samen met twee 

andere voorzitters van sociale raden, overlegd met een 

afvaardiging van wethouders sociaal domein over de rol en positie 

van het regionaal overleg van sociale raden binnen de 

intergemeentelijke samenwerking. In december heeft het 

portefeuillehoudersoverleg sociaal domein positief besloten 

hierover op basis van een ambtelijke adviesnota daarover. 

 
Een belangrijk regionaal onderwerp was in 2020 de nieuwe wet 

inburgering. Een regionale werkgroep, samengesteld uit 

vertegenwoordigers van alle sociale raden uit onze regio, heeft 

een advies opgesteld over de regionale startnotitie die door de 

betreffende portefeuillehouders is vastgesteld. Vanuit onze raad 

hebben we daar actief aan bijgedragen.  

 

Op regionaal niveau is ook een werkgroep geformeerd die een in 

2021 uit te brengen advies voorbereidde over de voorgenomen 

nieuwe kaders voor de inkoop in het sociale domein. 
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Regionaal Adviesraad Werk en Participatie 
Een andere vorm van regionale samenwerking is de Regionale 

Adviesraad Werk en Participatie (RAWP), die nu 5 jaar bestaat. 

De raad bestaat uit vertegenwoordigers van lokale adviesraden, 

cliëntenraden, UWV en FNV. Onze voorzitter is ook voorzitter 

van deze raad. De focus ligt op werkgelegenheid voor mensen die 

om enige reden een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Dit naar 

aanleiding van een convenant dat de Rijksoverheid met gemeenten 

gesloten heeft 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Afbeelding: voorbeeld van stappen/mogelijkheden arbeidsparticipatie 
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Lokaal 

 
De Participatieraad kent twee vaste overlegvormen met de 

gemeente te weten:  

 

Bestuurlijk overleg 
Het bestuurlijk overleg vindt plaats met wethouder G. Overmans 

van het beleidsterrein Samenleving, maandelijks met onze vaste 

contactambtenaar mevrouw Noortje Smulders en incidenteel een 

aantal deskundige ambtenaren op diverse terreinen.  

 

Het bestuurlijk overleg tussen de wethouder de Participatieraad 

vond plaats op 3 maart 2020. Het thema Armoede stond hierin 

centraal.  

 

Afbeelding: voorbeeld om complexe onderwerpen inzichtelijk te maken en te bespreken. 
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Informeel overleg 
Het tweede vaste overleg met de gemeente is het maandelijks 

informeel overleg met de ambtenaren. Dit jaar heeft dat overleg 

10 keer (waarvan 8 keer digitaal) plaatsgevonden waarop o.a. 

onderstaande onderwerpen zijn besproken. Daar waar HvB (Hart 

van Brabant) toegevoegd is, betekent dat die zaken op regionaal 

niveau worden aangepakt, maar ook lokale gevolgen hebben.  

 
Na ieder overleg ontvangen we van de contactfunctionaris een 

schema van de lopende onderwerpen, de afspraken daarover en 

planning daarvan in het informeel overleg. Tevens wordt 

aangegeven over welke onderwerpen wanneer de besluitvorming 

gepland is en over welke rol de Participatieraad bij de 

onderwerpen inneemt.    

 
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 vergen bij de zorg en ondersteuning aan kwetsbare burgers. 

 

 
Afbeelding: effectiviteit wordt vergroot door vroeg met elkaar in gesprek te gaan. 
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Onderwerpen bestuurlijk- en informeel overleg 
 

§ Cliënt ervaringsonderzoek Wmo  

§ Onafhankelijke cliëntondersteuning 

§ Inclusieve samenleving   

§ Uitvoeringsprogramma Schuldhulpverlening  

§ Themabijeenkomst Armoede 

§ Mantelzorgondersteuning & Respijtzorg 

§ Laaggeletterdheid 

§ Mantelzorgwoningen 

§ Sociale monitor 

§ Communicatie gemeente -burgers 

§ De (financiële) gevolgen van Covid-19 voor werk en 

participatie 

§ Sociaal meldpunt 

§ Inburgering 

§ Nieuwe Inkoopstrategie Sociaal Domein 

§ Scholing en begeleiding cliënten participatiewet 

§ Bezuinigingsplannen Sociaal Domein 

§ Sociale kaart Hilvarenbeek 

§ Beschermd wonen, opvang en collectieve preventie 

GGZ (Regio Hart van Brabant) 

§ Terugkoppeling “Samen werkt het hier echt” 
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Wat deden we nog meer? 
Naast het overleg met de ambtenaren hebben de leden van de 

Participatieraad twaalf keer vergaderd, waarvan tien keer digitaal. Het 

moge duidelijk zijn dat de onderwerpen, genoemd bij de regionale en 

lokale overlegvormen, ook besproken zijn in het maandelijks overleg van 

de Participatieraad.  

 

Per 1 januari 2019 is de Participatieraad gaan werken in de Cloud voor 

het gebruik van agenda, notulen, vergaderstukken en archief.  In 2020 

is het werken in de Cloud voortgezet en vinden de overleggen digitaal 

plaats via Zoom. Dit digitaal ook wel genoemd op afstand samenwerken 

was in 2020 niet alleen noodzakelijk door de maatregelen rondom 

Covid-19 maar heeft ook geleid tot het efficiënter vergaderen en de 

mogelijkheid om eenvoudiger als Participatiedenker deel te nemen aan 

de diverse overleggen.  

 

  

 

 
Afbeelding: digitaal vergaderen. 
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Overige onderwerpen Participatieraad 
Naast het uitbrengen van adviezen en het informeel overleg 

komen veel uiteenlopende onderwerpen aan de orde tijdens de 

bijeenkomsten van de Participatieraad Hilvarenbeek. Hieronder 

een beknopte opsomming van zaken die aan de orde zijn geweest. 

o Overleg met de dorpsondersteuners 

o Regionale overlegvormen Hart van Brabant  

o Werkgroep Positief Jeugdbeleid 

o Werkgroep onafhankelijke cliëntondersteuning 

o Werkgroep nieuwe website en nieuw logo participatieraad 

o Lokale Monitor FNV 

o Beleid Mantelzorgwoningen 

o Visiedocument Inburgering HvB 

o Minima-regelingen 

o Monitor Sociaal Domein 

o Meldpunt Sociaal Domein 

o Klachtenregeling 

o AIO-regeling 

o Verbeterpunten gemeentelijke communicatie 

o Evaluatie WMO-begeleiding 

 

 

 
Afbeelding: de diversiteit binnen het sociaal domein. 
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Adviezen 
De Participatieraad heeft 2 – gevraagde of ongevraagde - adviezen 

aan het college van B&W uitgebracht. Met deze adviezen levert de 

Participatieraad een bijdrage aan de discussie over het te voeren 

gemeentelijk beleid. Uit de reactie van de gemeente blijkt 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. 

 
De participatieraad adviseert aan het college van B & W over alle 

maatschappelijke beleidszaken binnen het sociaal domein: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding: voorbeelden adviesterreinen Sociaal Domein. 

 

Uitgebrachte adviezen 
o Januari 2020 Advies Positief Jeugdbeleid 

o April 2020 Regionaal advies Inburgering 

o Juni 2020 Advies Covid-19 en de (financiële) gevolgen voor 

werk en participatie 
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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. Verschillende leden 

zijn ook betrokken bij dorpskernnetwerken en burgerinitiatieven. Alle 

leden van de Participatieraad Hilvarenbeek zijn Participatiedenkers. 

 
De Participatiedenker: 
De aanduiding “Participatiedenker” geeft goed weer vanuit welke wijze deze burgers/inwoners 

kijken naar de maatschappij. Hun taak is om datgene wat ze zien, horen en/of ervaren te 

vertalen naar het algemeen belang. In gezamenlijkheid komen zij als leden van de 

Participatieraad Hilvarenbeek tot gevraagde en ongevraagde adviezen aan het college van 

Burgemeester en Wethouders in zowel de gemeente Hilvarenbeek alsook in de regio Hart van 

Brabant. 

 
In 2020 hebben de volgende Participatiedenkers deel uitgemaakt van de 
Participatieraad Hilvarenbeek:  
 

Dagelijks bestuur  

Leon Bertens 
Voorzitter 

Marie-José Oerlemans 
Vicevoorzitter & secretariaat 

Frank Kraak 
Penningmeester 
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Participatiedenkers 
 

Rob van Buuren Vivian Hoekstra  Maureen Heeren  

Sjef van Kasteren  Ronald Kleiman  Piet Kuijpers  

Wilma Paulissen  Nikol van Rijsbergen  Michèle de Vries  

 
 

Ondersteuning 
o Els Snijders notulist Accuro Office Service 

  

Website 
www.participatieraadhilvarenbeek.nl 

 

Contact informatie 
  Stichting Participatieraad Hilvarenbeek,	
	 	 	 T.n.v.	Mevr.	M.	Oerlemans	

P/A De Klapstaarten 5		

5085 GA Esbeek 

 

info@participatieraadhilvarenbeek.nl 


