Van WMO Adviesraad naar Adviesraad Sociaal Domein, versie 19-02-2017
Bijlage bij de brief d.d. 20 maart 2017 aan B&W inzake de ASD

Als gevolg van de ‘kanteling’ van de zorg per 01-01-2015 is binnen onze WMO Adviesraad nagedacht
over de reikwijdte en naamgeving van onze adviesraad.
In deze notitie wordt een beeld gegeven van de ideeën voor de komende jaren en de naamgeving
van onze adviesraad.
Ambitie
1. gevraagd en ongevraagd adviseren aan het College van B & W en de gemeenteraad
2. adviezen uitbrengen over het gehele sociale domein: WMO, Jeugd en Participatie -> de 3 D’s
3. een ‘Kempenbrede’ adviestaak
4. de adviestaak betreft zowel het beleid als ook de evaluatie en monitoring van de bereikte
resultaten voor wat betreft proces en product
Werkwijze
De leden van de Adviesraad Sociaal Domein vertegenwoordigen hun achterban, zij zijn geen lid op
persoonlijke titel.
Huidige achterban:
Senioren (KBO)
J. Backbier en Y. Pluijms
Mantelzorgers
E. Vaarkamp en T. van Unen
Vrijwilligers
J. Wouters en vacature
Mensen met een beperking (PMB)
Lichamelijke beperking
C. Beerens en C. Beemer
Verstandelijke beperking
J. Sanderse en J. Bloemsma
Psychische beperking
A. Bastiaanse en vacature
Jeugd
P. de Graaff en T. Maas
Participatie
C. Beemer
Actiepunten
1. uitrol naamswijziging -> PR activiteit
2. vertegenwoordiging van Cliëntenplatform van de ISD in de Adviesraad Sociaal Domein
3. verder uitbouwen van de contacten met de dorpsraden, leefbaarheidsgroepen en
buurtverenigingen
4. verder uitbouwen van de Kempische samenwerking:
- periodiek overleg voorzitter/secretaris met de andere WMO raden Kempengemeenten
- periodiek overleg met ISD, WVK, GOW en CJG Kempenplus
- aanpakken van onderwerpen als ‘jeugd’ en ‘participatie’ op Kempenniveau en hierin dus
Kempenbreed samenwerken
5. informatie en communicatie (beter gebruik maken van de website)
Kempenbrede aanpak
De Adviesraad Sociaal Domein van de gemeente Eersel spreekt zich uit voor een Kempenbrede
Adviesraad Sociaal Domein. Hierbij is haar rol ‘volgend’ op de mogelijke regionale
samenwerking/samenvoeging van onze Kempengemeenten.
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Aandachtspunt
Versterking achterban vertegenwoordiging vanuit de hoek van de participatiewet -> ISD, WVK.
Naamgeving
De laatste jaren geeft onze WMO adviesraad reeds adviezen over het gehele sociale domein. In onze
adviezen hebben we telkens benadrukt om het advies te bezien in brede samenhang met de andere
beleidsvelden. Feitelijk is de naamswijziging van WMO Adviesraad in Adviesraad Sociaal Domein een
formalisering van onze huidige aanpak en werkwijze.
Eersel, 19-2-2017
J. Sanderse en A. Bastiaanse
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