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Voorwoord 
 

Voor u ligt het jaarverslag 2021 van de S6ch6ng Par6cipa6eraad Hilvarenbeek.  
In dit jaarverslag geven we weer wie we zijn en wat we het afgelopen jaar gedaan hebben 
om onze func6e waar te maken. 
 
Als adviesorgaan van de gemeente lag ons werk in het verlengde van dat van de 
gemeenteambtenaren, -bestuurders en - raadsleden voor wat betreF het lokale en 
regionale Sociaal Domein.  
 
Ook wij hebben de nodige last gehad van de covid-19-perikelen in 2020 en in 2021. De 
enige fysieke bijeenkomst van de par6cipa6eraad was in oktober 2021. Alle andere 
vergaderingen waren digitaal. Het informeel overleg met de gemeente-func6onarissen is 
uitsluitend 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 ziMende leden voor hun betrokkenheid en inzet bieden we de lezer dit 
jaarverslag aan.  
 
Leon Bertens, voorziMer 
S6ch6ng Par6cipa6eraad Hilvarenbeek 
 
Maart 2022 
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Inleiding 
 

De Par6cipa6eraad heeF als vorm van burgerpar6cipa6e een formele status, vastgelegd 
in een gemeentelijke verordening, In november 2009 is de Par6cipa6eraad een s6ch6ng 
geworden. De reden om een s6ch6ng te worden is zelfstandigheid en een onaPankelijke 
posi6e ten opzichte van de gemeente. Vanuit die onaPankelijke posi6e formuleert de 
Par6cipa6eraad gevraagde en ongevraagde adviezen in het kader van de Wet 
maatschappelijk ondersteuning, Wet Jeugdhulp en Par6cipa6ewet en aanpalende 
terreinen aan het College van B&W met een afschriF aan de gemeenteraad. Alle drie 
weMen beogen het zoveel als mogelijk par6ciperen van burgers in het maatschappelijk 
leven en vormen een belangrijk deel van het Sociaal Domein. Reden voor ons om begin 
2017 de leMers “Wmo” uit onze naam te halen en voortaan als Par6cipa6eraad 
Hilvarenbeek met als onder6tel “Adviesraad Sociaal Domein Hilvarenbeek” door te gaan.  
 
Zowel in 2020 als in 2021 domineerde Covid-19. De pandemie ging onverminderd door 
met nieuwe varianten, ondanks vaccina6es en boostervaccina6es met ingrijpende 
gevolgen voor de samenleving. In het bijzonder voor de kwetsbare burgers binnen het 
sociaal domein. Een heFig jaar 
voor veel mensen 

 
Desondanks heeF de 
par6cipa6eraad in 2021 elf 
keer digitaal vergaderd op 
onze vaste derde maandag van 
de maand. De enige fysieke 
bijeenkomst kon plaatsvinden 
in oktober 2021. Van die 
gelegenheid maakte de 
par6cipa6eraad gebruik elkaar 
eenmalig live te ontmoeten bij 
een teambuildingsuitje. 
 
Verder starMe In 2021 de 
werkgroep OnaPankelijke 
Cliëntondersteuning in 
samenwerking met de 
gemeente en vonden er een 
aantal bijeenkomsten plaats 
met ambtenaren op het 
gebied van Jeugdbeleid. 
 
Op regionaal niveau ging het 
werk door met alleen digitale 
overleggen.  
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Func0e van de Par0cipa0eraad 
 

De func6es die de Par6cipa6eraad heeF zijn: 
¨ Een beleidsma6ge func6e, een kri6sche reflec6e vanuit het perspec6ef van 

burgers op het door de gemeente te ontwikkelen beleid in het Sociaal Domein. In 
dit kader is de Par6cipa6eraad een belangrijk adviesorgaan en informa6ebron voor 
de gemeente. 

¨ Een signaleringsfunc6e door het signaleren van leemten en knelpunten in beleid 
en uitvoering (reac6eve beleidsvorming) 

¨ Een idee-en crea6viteitsfunc6e (proac6eve beleidsvorming) 
¨ Een evalua6efunc6e, 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 func6es komen vooral tot ui6ng in 
het maandelijks informeel overleg met de ambtenaren, die aPankelijk van de 
agendapunten in wisselende samenstelling aan dit overleg deelnemen. Het voordeel van 
dit overleg is dat de Par6cipa6eraad al vroeg6jdig betrokken is bij de ontwikkeling van het 
toekoms6g beleid en ideeën en opmerkingen daarover kan aandragen die dan eventueel 
verwerkt worden in het defini6eve 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 schriFelijk advies meer gegeven omdat onze mondelinge inbreng al verwerkt is in 
het defini6ef 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. 

 
Ook worden op grond van signalen van burgers en /of evalua6e van bestaand beleid en 
de uitvoering daarvan de knelpunten in dit overleg aan de orde gesteld.   
De Par6cipa6eraad wil graag meer proac6ef werken. De gemeentelijke jaarplanning van 
de te verwachten onderwerpen is daarbij een belangrijk instrument. Op die manier kan 
de Par6cipa6eraad op voorhand aan de gemeente aangeven welke zaken de aandacht 
verdienen in het gemeentelijk beleid.  

 
Door onze vaste contactambtenaar  wordt een afsprakenschema met planning en actuele 
onderwerpen bijgehouden van het maandelijks informeel overleg. Bij dit maandelijks 
digitale informeel overleg schuiven regelma6g collega’s van onze contactambtenaar voor 
een toelich6ng en beantwoording van vragen op een actueel onderwerp.  
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Overlegvormen 
 

Regionaal 
Sinds het voorjaar 2017 is er een regionaal overleg tussen de Sociale Adviesraden (ROSA) 
van de gemeenten in Hart van Brabant. APankelijk van het onderwerp nemen leden van 
onze raad deel aan werkgroepen van ROSA. Onze voorziMer is ook voorziMer van het 
regionaal overleg.  
 
Op regionaal niveau stonden enkele onderwerpen op de agenda, waarvoor ook 
werkgroepen func6oneerden. Onderwerpen waren: advisering over de aanbesteding 
van WMO, van jeugdhulp en van Beschermd Wonen. De regionale werkgroep 
inburgering heeF de advisering over de aanpak van de nieuwe wet inburgering 
afgerond, waarna op lokaal niveau de adviesraden de daadwerkelijke prak6jk zal volgen.   
 
Een andere vorm van regionale samenwerking is de Regionale Adviesraad Werk en 
Par6cipa6e (RAWP), die nu 5 jaar bestaat. De raad bestaat uit vertegenwoordigers van 
lokale adviesraden, cliëntenraden, UWV en FNV. Onze voorziMer was tot medio 2021 ook 
voorziMer 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 heeF 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 Par6cipa6ewet.  
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Lokaal 
De Par6cipa6eraad 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 en de par6cipa6eraad vond plaats op 14 
april 2021. Het thema Covid 19 en de (financiële) gevolgen voor par6cipa6e, 
schuldenproblema6ek en bezuinigingen in de Sociaal Domein stond daarbij centraal. 
 
Informeel overleg 
Het tweede vaste overleg met de gemeente is het maandelijks informeel overleg met 
contactambtenaar Noortje Smulders en haar collega ambtenaren. Vanwege 
zwangerschapsverlof van Noortje Smulders hebben Jan Goossens en Anja van de 
Westelaken haar vervangen. Dit jaar heeF het informeel overleg elf keer (uitsluitend 
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 contaciunc6onaris een schema van de lopende 
onderwerpen, de afspraken daarover en planning daarvan in het informeel overleg. 
Tevens wordt aangegeven over welke onderwerpen de besluitvorming gepland is en 
over de rol van de par6cipa6eraad bij deze onderwerpen.    
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Onderwerpen bestuurlijk- en informeel overleg 
 

§ Cliëntervaringsonderzoek Wmo  
§ OnaPankelijke cliëntondersteuning 
§ Inclusieve samenleving   
§ Uitvoeringsprogramma Schuldhulpverlening  
§ Themabijeenkomst Covid 19 en de (financiële) gevolgen voor par6cipa6e, 

schuldenproblema6ek en bezuinigingen binnen het Sociaal Domein 
§ Jeugdbeleid 
§ Verordening Jeugd en Maatschappelijke Ondersteuning 
§ LaaggeleMerdheid 
§ Mantelzorgwoningen 
§ Sociale monitor 
§ Communica6e gemeente -burgers 
§ Sociaal meldpunt 
§ Inburgering 
§ Aanpak ouderenmishandeling 
§ Lokale Educa6eve Agenda 
§ Nieuwe Inkoopstrategie Sociaal Domein 
§ Scholing en begeleiding cliënten par6cipa6ewet 
§ Bezuinigingsplannen Sociaal Domein 
§ Sociale kaart Hilvarenbeek 
§ Beschermd wonen, opvang en collec6eve preven6e GGZ (Regio Hart van Brabant) 
§ Terugkoppeling “Samen werkt het hier echt” 
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Wat deden we nog meer? 
 

Overige onderwerpen Par3cipa3eraad 
 

o Overleg met de dorpsondersteuners 
o Regionale overlegvormen Hart van Brabant  
o Werkgroep Posi6ef Jeugdbeleid 
o Werkgroep onaPankelijke cliëntondersteuning 

 
o Visiedocument Inburgering HvB 
o Minima-regelingen 
o Monitor Sociaal Domein 
o Meldpunt Sociaal Domein 
o Klachtenregeling 
o AIO-regeling 
o Communica6e, gemeente – burgers. Nieuwe website Gemeente 
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Adviezen 
 

De Par6cipa6eraad heeF 4 – gevraagde of ongevraagde - adviezen aan het college van 
B&W uitgebracht. Met deze adviezen levert de Par6cipa6eraad een bijdrage aan de 
discussie over het te voeren gemeentelijk beleid. Uit de reac6e van de gemeente blijkt 
dat onze advisering serieus genomen wordt. 
 
De input van de Par6cipa6eraad 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.par6cipa6eraadhilvarenbeek.nl. 
 
De par6cipa6eraad adviseert aan het college van B & W over de volgende onderwerpen: 
 
Uitgebrachte adviezen 

o Januari 2021 Schuldhulpverlening 
o Januari 2021 Inkoop Sociaal Domein 
o Februari 2021 Lokaal Beleid Wet Inburgering 2022 
o Oktober 2021 Raadsvoorstel verordening verlaging tarief vergoeding PGB 

Jeugdhulp en invoering van een medische toets 
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Samenstelling Par0cipa0eraad 
 

De Par6cipa6eraad is samengesteld uit vertegenwoordigers van belangenorganisa6es én 
van burgers die deskundig zijn op het gebied van één of meerdere aandachtsgebieden 
binnen het Sociaal Domein. Belangrijk is dat deze ‘par6cipa6edenkers’ verbinding hebben 
met de dorpskernnetwerken en burgerini6a6even zodat de par6cipa6eraad uit een groot 
lokaal netwerk haar informa6e haalt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dagelijks Bestuur 

 
  

Leon Bertens VoorziDer (onaFankelijk) 
Marie-José Oerlemans Secretaris/vicevoorziFer (onaHankelijk) 
Frank Kraak Penningmeester (onaHankelijk) 

 
Ondersteuning 
o Els Snijders   Notulist Accuro Office Service 
o Michèle de Vries  Technische ondersteuning, website & social media. 

  

De Par6cipa6edenker. 
De aanduiding “Par6cipa6edenker” geeF 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 Par6cipa6eraad 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. 
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Leden Par3cipa3eraad 

 
  

Rob van Buuren Burgerpar"cipant, aandachtsgebied volkshuisves"ng 
Vivian Coenen  Burgerpar"cipant, aandachtsgebieden huiselijk geweld, 

schuldhulpverlening en armoedebestrijding 
Sjef van Kasteren FNV lokaal 
  

 
 

 
Ronald Kleiman Burgerpar"cipant, aandachtsgebied begeleid wonen 
Piet Kuijpers Katholieke Bond van ouderen Hilvarenbeek,             

Biest-Houtakker en Esbeek   
Wilma Paulissen Katholieke Bond van Ouderen Diessen, Hallo Haghorst 
  

  
 

Nikole van Rijsbergen Burgerpar"cipant, aandachtsgebied onderwijs - ICT 
Annelies Verschueren Burgerpar"cipant, aandachtsgebied jeugdzorg, 

hulpverlening en zorg in de omgeving 
Michèle de Vries PlaZorm gehandicapten, s"ch"ng Huurders Leystromen 

Contact informa0e 
Mail:  secretariaat@parTcipaTeraadhilvarenbeek.nl 
Post:  ParTcipaTeraad Hilvarenbeek 
   p/a De Klapstaarten 5 
   5085 GA Esbeek 
Website: www.parTcipaTeraadhilvarenbeek.nl 
Facebook:  parTcipaTeraadhilvarenbeek  
 


