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Adviesraad Sociaal Domein: jaarverslag en toekomstplannen 
besproken in commissie Samenleving 
 

Onlangs is het Jaarverslag 2016 van de Adviesraad Sociaal Domein Gilze-Rijen uitgebracht, en 

afgelopen woensdag werd dat besproken in de commissie Samenleving van de gemeenteraad. 

De voorzitter van de Adviesraad, Frits van Vugt, hield een presentatie, en gaf aan dat het 

belangrijk wordt dat er in 2017 meer zicht komt op de vraag hoe het sociaal domein er voor 

staat: wat gaat er goed en wat kan er beter? Hierover ontbreekt nog veel informatie, die de 

Adviesraad graag, samen met de gemeente, wil achterhalen, zodat hiervan geleerd kan 

worden en verbeteringen kunnen komen. 

In het Jaarverslag 2016 wordt de ontwikkeling van de afgelopen jaren geschetst. Kenmerkte 

2015 zich als het jaar van de invoering van de nieuwe Jeugdwet en de Wet Maatschappelijke 

Ondersteuning (Wmo), en daarmee het optuigen van het lokale zorgsysteem, 2016 had het 

jaar van de monitoring (het bijhouden van de ontwikkelingen) en verdere verbetering van het 

sociaal domein moeten zijn. De gemeente was (en is) echter nog niet in staat de (volledige) 

cijfers en kwalitatieve informatie aan te leveren om te kunnen monitoren op de kwaliteit van 

de geboden zorg. 

De Adviesraad hoopt en vertrouwt er op dat er in 2017 meer duidelijkheid komt over hoe het 

sociaal domein er bij staat: weten inwoners het sociaal team en de andere ‘poorten’ van de 

zorg & ondersteuning te vinden? Sluit de geboden steun aan op de hulpvraag, blijken cliënten 

er tevreden mee en zijn de geboden maatwerkvoorzieningen effectief? Vallen er geen 

kwetsbare burgers en gezinnen tussen de wal en het schip? Allemaal vragen waar in 2016 (en 

tot op dit moment) nog maar weinig informatie over is. 

 

Wat deed de Adviesraad de afgelopen periode? 

In zijn presentatie legde Frits van Vugt uit wat toch alweer de bedoeling van de Adviesraad 

Sociaal Domein is: het vanuit een onafhankelijke positie, via overleg en advisering, invloed 

uitoefenen op de voorbereiding, ontwikkeling, uitvoering, evaluatie en verbetering van het 

gemeentelijke beleid in het sociaal domein. Zo staat het in de Verordening waarin de 

burgerparticipatie voor het sociaal domein is geregeld.  

De Adviesraad pakt daarom actief signalen op uit de samenleving, en vertaalt die door naar de 

gemeente. In het Jaarverslag 2016 is beschreven met welke lokale organisaties de Adviesraad 

regelmatig contact onderhoudt. Dat zijn er best veel, maar er zijn plannen om die contacten 

nog verder uit te breiden. Een andere manier om invloed uit te oefenen is door het uitbrengen 

van een gevraagd of ongevraagd advies. Zo zijn er in 2016 adviezen uitgebracht over het 

overschot op de Wmo en over de herindicaties van de persoonsgebonden budgetten (PGB’s) 

die cliënten krijgen om zelf zorg te regelen. Recent heeft de Adviesraad een vervolg op het 

PGB-advies geschreven omdat er signalen zijn dat dit nog niet overal goed gaat. Ook zijn er dit 

jaar adviezen over de Wmo en over het cliëntervaringonderzoek uitgebracht. 

Maar naast het geven van adviezen was (en is) de Adviesraad ook doende met overleg met de 

gemeente en het stellen van vragen over recente ontwikkelingen, zoals het 

doelgroepenvervoer, de communicatie tussen de gemeente en cliënten, en over de werking 

van het sociaal team, en de knelpunten die daarbij ervaren worden.  

 

Veel bijval voor rol van de Adviesraad om signalen op te vangen 

In de discussie met de commissie Samenleving bleek dat gemeenteraadsleden veel waardering 

hebben voor de wijze waarop de Adviesraad informatie ‘ophaalt’ bij inwoners en 

belangenorganisaties. En dat de Adviesraad daar in de toekomst nog meer werk van gaat 

maken, kreeg veel bijval.  

Wel waren enkele raadsleden bang dat de Adviesraad teveel op de stoel van de gemeenteraad 

zou gaan zitten. Volgens Frits van Vugt hoeven zij daar niet bang voor te zijn: de Adviesraad 

wil graag samen met de gemeente meer de nadruk leggen op het monitoren van de 

ontwikkelingen, omdat dit nu nog te weinig gebeurt. Maar de gemeenteraad is aan zet om daar 

met een politieke bril naar te kijken, en het in een breder gemeentelijk verband te plaatsen. 
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Daar is de Adviesraad niet voor. Bovendien is het nemen van beslissingen daarover 

voorbehouden aan de gemeenteraad, de Adviesraad brengt daar ‘slechts’ advies over uit. Frits 

wees ook nog even naar de doelstelling van de Adviesraad, waarin opgenomen is dat  deze 

raad ook adviseert over de evaluaties van het beleid. Op dit punt is het volgens hem juist een 

meerwaarde om de cijfers en evaluatie die de gemeente heeft (of zou moeten hebben) te 

leggen naast de signalen die de Adviesraad opvangt. Op deze wijze kan de informatie over 

kwetsbare personen en gezinnen worden verrijkt, en kunnen op basis daarvan verbeteringen 

worden aangebracht in het beleid en de uitvoering door de gemeente en door zorgaanbieders 

in Gilze-Rijen. 

Op de vraag of de Adviesraad ook een rol zag op het gebied van de Participatiewet, 

antwoordde Frits van Vugt dat dit op dit moment is voorbehouden aan de Cliëntenraad WWB. 

Maar dat het uiteraard wel mogelijk is om samen met deze cliëntenraad op te trekken, als dat 

wenselijk wordt gevonden. Per slot van rekening is de Adviesraad Sociaal Domein voor het 

gehele sociale domein opgericht, al legt de Adviesraad momenteel de focus op de Jeugdwet en 

de Wmo.  

 

 
 

Frits van Vugt overhandigt Jaarverslag 2016 aan  

voorzitter commissie Samenleving van gemeenteraad  

van Gilze-Rijen, de heer Jac Wouters 


