Kort verslag van het overleg tussen cliëntenraad van ISD De Kempen, ISD De Kempen en Wmo Adviesraad
Eersel, op 16 oktober 2017 in het gebouw ISD Bladel

Aanwezig waren:
C. van Balen (voorzitter cliëntenraad ISD de Kempen) en J. Vrieswijk (directeur ISD de Kempen)
Namens de Wmo adviesraad Eersel: P. Verbraak (voorzitter), C. Beemer (lid) en R. Castelijns (secretaris)

-

Er zijn drie redenen om met elkaar dit overleg te hebben, licht de heer Verbraak toe. Conform afspraak is
dit overleg gepland als vervolg op het overleg d.d. 8-3-2016. Ter afstemming met de cliëntenraad van de
ISD, om elkaar in beeld te hebben en te houden. Daarnaast heeft het College van BenW van Eersel de
Adviesraad gevraagd over een door de Adviesraad gewenste verandering van de naam en de
instellingsbeschikking in Adviesraad Sociaal Domein overleg en afstemming te hebben met de ISD en het
Clientenplatform. Daarnaast is het naar de mening van de Adviesraad concreet rond de advisering met
betrekking tot de Participatiewet rond een aantal thema’s te overleggen.
De deelnemers aan het overleg onderstrepen het goed te vinden weer aan tafel te zitten.

-

Onlangs heeft de Wmo Adviesraad Eersel het college gevraagd de instellingsbeschikking en de naam van
de raad te wijzigen in Adviesraad Sociaal Domein.
In veel gemeenten in Nederland heeft deze precisering van de taakstelling van de Adviesraad inmiddels
plaatsgevonden, daarbij gesteund door de (landelijke) Koepel Adviesraden Sociaal Domein. De brede
benaming geeft aan, dat de Adviesraad in onderlinge samenhang advies uitbrengt over het beleid met
betrekking tot en de uitvoering van de drie decentralisaties.
Daarbij zoekt de Adviesraad verbinding met de dorpen waar de uitvoering speelt, maar wil ook regionaal
voeling houden.
De Wmo Adviesraad wil in dit gesprek met het cliëntenplatform duidelijkheid scheppen en afspraken
maken hoe samen te werken.

-

Twee manieren om naar beleid te kijken naast elkaar:
De uitvoering van het beleid ligt bij de ISD. De cliëntenraad is formeel het platform dat overlegt met
verantwoordelijken binnen de ISD en streeft binnen de Kempen naar eenzelfde uitvoering c.q. tekst zodat
het werkzaam blijft.
De leden van de Wmo Adviesraad hebben een eigen achterban en achten het wenselijk de beleidsstukken
in 3D verband te bespreken.
De borging van de 3D’s is zowel voor de ISD, de cliëntenraad als voor de Wmo Adviesraad prioriteit.

-

Gezien de borging van de 3D’s vinden de ISD en de cliëntenraad het logisch dat de Wmo Adviesraad de
naam zal wijzigen in Sociaal Domein. De Adviesraad zal mede op basis van dit overleg het College berichten
en verzoeken naam en instellingsbeschikking aan te passen. De Adviesraad zal de heer Vrieswijk een kopie
van dit schrijven toesturen.

-

Verkenning: zowel de ISD, de cliëntenraad als de Wmo Adviesraad zien het belang van overleg, willen de
verbinding zoeken en daarmee zoveel mogelijk een bijdrage leveren aan integrale uitvoering van het 3D
beleid. Van belang is te adviseren vanuit de Kempengedachte, om differentiaties te voorkomen.

-

Voorstel: elkaars vergaderstukken inzien. Die van de Wmo Adviesraad zijn openbaar en staan op de
website. De vergaderverslagen van de cliëntenraad zijn erg beknopt en geven voor de Adviesraad vaak
weinig informatie.
De heer Vrieswijk zal onderzoeken hoe meer info naar de Wmo Adviesraad kan komen.

-

Cees Beemer is als lid in de Wmo Adviesraad deskundige m.b.t. de participatiewet. Er volgt een afspraak
met enkele mensen van de ISD om zijn vragen, strikt vertrouwelijk, te toetsen.

Eersel, 22-10-2017/RC

