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Inleiding
Bij de totstandkoming van dit jaarverslag
ontkomen ook wij er niet aan dat in onze
terugblik op 2021 de gevolgen van de
Coronapandemie een dominante plek
innemen. In velerlei opzichten werd en wordt
onze samenleving bij herhaling steeds weer
voor ongekende uitdagingen geplaatst. Met
als gevolg dat de keuzes die vervolgens
gemaakt moeten worden gevolgen hebben
voor ons dagelijkse doen en laten. Gevolgen
die in dit tweede jaar leiden tot heftige
discussies over vaccinatie, groeiende druk
op de zorg, wantrouwen, schaarste, onrust:
op veel fronten kraakt de maatschappij in al
haar voegen. Waar is het eindpunt? Na de
laatste versoepelingen dreigt alweer een
nieuwe coronagolf en het vaccinatiedebat
zaait onbegrip en tweespalt. Solidariteit
brokkelt af als spanningen en
teleurstellingen toenemen. Deze crisis legt
de kwetsbaarheden van onze samenleving
bloot, komt bovenop ontwikkelingen die al
gaande waren, versterkt deze en voedt het
stomende ongemak. Gebrek aan leraren,
zorgpersoneel en woningen. De hoge
gasprijs, de tweedeling, afnemend
vertrouwen in politiek en overheid. De hele
maatschappij staat onder druk. Waar liggen
de oplossingen voor al deze problemen?
Als we om ons heen kijken, zien we ook een
heel andere kant van de werkelijkheid. We
zien de bereidwilligheid van velen om een
verlichtende bijdrage te leveren aan de
verbinding tussen mensen. Meer dan eens
is er oog en oor voor degenen die in deze
onzekere tijden van gedwongen isolatie
ondersteuning nodig hebben. We maken
collectief gebruik van de moderne
communicatiemiddelen. We maken van de
nood een deugd en tonen onze veerkracht.
Ondanks het intense verdriet dat voelbaar
wordt bij het verlies van een dierbare, wordt
op velerlei wijzen geprobeerd ondanks de
afstand, nabijheid te tonen. In die zin wordt
collectief een hartverwarmend menszijn
zichtbaar. Een wijze van gemeenschap zijn
met elkaar die zal leiden tot een hernieuwde
vitaliteit en herontdekking van essentiële
levensvragen. Een gemeenschap die vanuit
een ander perspectief onze normen,
waarden en keuzes tegen het licht zal
houden. Met die gedachte kijken we meer
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https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorg-enondersteuning-thuis/wmo-2015
2 https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/jeugdhulp/
jeugdhulp-bij-gemeenten

dan hoopvol naar de toekomst en willen wij
als Adviesraad Sociaal Domein een steentje
bij te dragen aan deze ambitie.
Leden Adviesraad Sociaal Domein GulpenWittem

In dit jaarverslag legt de Adviesraad Sociaal
Domein Gulpen-Wittem verantwoording af
over haar bezigheden in het jaar 2021.

KORTE TERUGBLIK
Kunnen meepraten en meebeslissen over
beleid was altijd al belangrijk voor mensen
met een beperking of chronische ziekte.
Met de decentralisatie en transformatie van
het sociaal domein vanaf 2015 is de rol en
medezeggenschap over lokale
beleidsontwikkelingen en uitvoering
gegroeid.
In de Wet maatschappelijke ondersteuning
(Wmo) 20151, Jeugdwet 20152 en
Participatiewet 20153 staat dat de gemeente
ervoor moet zorgen dat inwoners worden
betrokken bij de uitvoering van deze wetten.
Daarvoor is eerst de Wmo-raad tot stand
gekomen en later de Adviesraad Sociaal
Domein.
In 2009 is de Wmo-raad geïnstalleerd door
het college. De Wmo-raad heeft alleen over
Wmo-vraagstukken geadviseerd naar het
college en de gemeenteraad. Door de
veranderingen van de Wmo, de Jeugdhulp
en Werk en Inkomen in 2015 is de rol van de
Wmo-raad veranderd. De
medezeggenschap en inspraak is niet meer
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https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/
participatiewet

gericht op één domein, maar betreft drie met
elkaar verbonden domeinen t.w.
maatschappelijke ondersteuning, werk en
inkomen en jeugdhulp, waaronder onderwijs.
Dit maakt een eenduidige, integrale
advisering gewenst.

Opdracht en
werkwijze

De Wmo-raad heeft in 2016 het initiatief
genomen om zich om te vormen tot een
Adviesraad Sociaal Domein, waarin de
verschillende doelgroepen op de terreinen
jeugdhulp, maatschappelijke ondersteuning
en arbeidsparticipatie worden
vertegenwoordigd. Dit resulteerde in de
Regeling Adviesraad Sociaal Domein
gemeente Gulpen-Wittem, die door
burgemeester en wethouders van GulpenWittem op 22 augustus 2017 is vastgesteld.
“Doel van deze regeling is te komen tot een
onafhankelijke vertegenwoordiging van
inwoners die op een gestructureerde manier
betrokken worden bij de beleidsontwikkeling,
beleidsimplantatie, beleidsuitvoering en
beleidsevaluatie aangaande het sociale
domein, om zo bij te dragen aan de
totstandkoming of verbetering van dit
beleid.” (Zie regeling)

Het doel van de adviesraad is (volgens de
Regeling 22 aug. 2017) het college te
adviseren aangaande het gehele sociale
domein van de gemeente Gulpen-Wittem.
Met deze adviezen wil de adviesraad
bereiken dat iedere burger naar vermogen
kan deelnemen aan de samenleving. Zij
doen dat uit het oogpunt van de mensen die
door persoonlijke omstandigheden (extra)
ondersteuning nodig hebben én vanuit het
besef dat Gulpen-Wittem een sociale
gemeente wil zijn voor al haar inwoners.
De leden van de Adviesraad zijn zeer
betrokken bij de verschillende doelgroepen
op de terreinen jeugdhulp, maatschappelijke
ondersteuning en arbeidsparticipatie.
De Adviesraad heeft tot algemene taak om
gevraagd en ongevraagd advies uit te
brengen aan het gemeentebestuur over
beleid op het terrein van de WMO,
Participatiewet en Jeugdwet, met als
toegevoegd domein onderwijs. De
Adviesraad richt zich voornamelijk op
(inter)gemeentelijk beleid en in het bijzonder
op de voorbereiding van besluitvorming door
het gemeentebestuur. De Adviesraad
signaleert en adviseert over lopende
ontwikkelingen van de gemeentelijke
beleidstaken en/of uitvoering.
De Adviesraad heeft géén controlerende
functie. De Adviesraad heeft ook niet de
taak of functie van een cliëntenraad, en
adviseert niet over individuele belangen. De
Adviesraad staat met het oog op de
algemene beleidsadvisering wel open voor
signalen van of over individuele gevallen,
om deze te vertalen van informatie of
signalen naar algemene beleidsadvisering.
De Adviesraad adviseert op basis van wat er
speelt binnen het terrein van het sociale
domein in de lokale samenleving. Ook
algemene inzichten en ervaringen op dat
gebied van leden van de Adviesraad zelf
kan leiden tot ongevraagd advies aan het
college. De Adviesraad kan daarvoor
adviezen en informatie inwinnen van andere
(advies)raden, organisaties en/of personen,
die gericht of gelieerd zijn op/aan betrokken
terreinen binnen het sociale domein.

In de loop van 2018 is de laatste stap in
voornoemde transformatie gerealiseerd en
geeft de Adviesraad Sociaal Domein
regelmatig gevraagd en ongevraagd advies
aan het College van B&W over de
ontwikkeling en uitvoering van beleid in het
sociaal domein.
Op basis van de ervaringen in 2019 en in de
eerste kwartalen van 2020 is aan de
domeinen waarover de Adviesraad
gevraagd of ongevraagd adviseert het
domein onderwijs toegevoegd. De
verschillende aandachtsgebieden waarover
de Adviesraad adviseert betreffen dus zorg,
onderwijs, jeugd en participatie. Anders
gezegd betreft het alle zaken die van invloed
zijn op het welbevinden van de inwoners in
onze gemeentelijke samenleving.
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Taken van de Adviesraad

Samenstelling van de
Adviesraad Sociaal Domein
Gulpen-Wittem in 2021

Vergaderingen
2021

Wiel Botterweck (voorzitter), Bart Kievit
(secretaris), Guil Lemmerlijn (financiën),
Agnes Jacobs, Cécile Joiris, ds. Harrie de
Reus, Nico Didden, Maria Schlenter, Michel
Vanderheijden, Lyan Ploumen, Marina
Theeuwen en Walid Rashidi

Vergaderingen Adviesraad
Sociaal Domein

In de loop van 2021 is de Adviesraad
versterkt met mevr. Lyan Ploumen, mevr.
Marina Theeuwen en dhr. Walid Rashidi

11 maart 2021 Digitale vergadering.
Namens de gemeente namen deel: mevr.
Miranda Vollema, mevr. Hanneke Gilissen
en mevr. Daphne Smeets. Hoofdthema’s zijn
Armoede (organisatie Raadsconferentie
Armoede & Schuldhulpverlening) en de
ontwikkelingen rond Jeugdhulp ZuidLimburg, waaronder de organisatie van de
toegang zoals geregeld in de Jeugdwet. In
de gemeente Gulpen-Wittem wil men koste
wat kost de toegang voor eigen rekening
nemen en niet neerleggen bij de
zorgaanbieders.

22 april 2021 Digitale vergadering.
Namens de gemeente namen deel:
wethouder dhr. Piet Franssen, mevr.
Miranda Vollema en mevr. Hanneke
Gilissen. In deze bijeenkomst worden
specifiek aan de orde gesteld de
ontwikkelingen rond: transformatie jeugdhulp
2023; denktank Inburgering en de regiovisie
beschermd wonen en maatschappelijke
opvang. Daarnaast wordt door teamleider
mevr. Miranda Vollema het overzicht met
thema’s van het team Samenleving
gepresenteerd waarop de ASD kan
anticiperen bij de verschillende stadia van
beleidsontwikkeling, uitvoering of evaluatie.
24 juni 2021 Fysieke bijeenkomst in ’t
Gulper Hoes. In deze bijeenkomst
presenteren mevr. Kelly Bessems, mevr.
Miranda Vollema en mevr. Hanneke Gilissen
namens de gemeente de onderwerpen die
op 13 maart 2021 aan de orde zijn geweest
op de Raadsconferentie Sociaal Domein.
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Een transparant overzicht van de stand van
zaken in het Sociaal Domein en een schets
van de dilemma’s die de komende jaren een
rol van betekenis gaan spelen, zowel
beleidsinhoudelijk, als financieel technisch.

Regulier bilateraal overleg DB met
wethouder sociaal domein en teamleider
Team Samenleving

16 september 2021 Fysieke
bijeenkomst in de Raadszaal van het
gemeentehuis. Namens de gemeente
aanwezig: wethouder dhr. Piet Franssen en
mevr. Véronique Thiessens. Naast de
gemeentelijke begroting 2022,
Samenwerking Lijn 50-gemeenten,
voortgang Nieuwe wet Inburgering,
ontwikkelingen rond Beleidsplan
Schuldhulpverlening vraagt de stand van
zaken betreffende voortgang
Transformatieplan en Regiovisie Jeugdhulp
2023 Zuid-Limburg het meeste aandacht.
Het betreft planvorming op Zuid-Limburgs
niveau, hetgeen betekent dat 16 gemeenten
op een of andere manier consensus moeten
bereiken over sluitende beleidskaders, die
werkbaar zijn voor de uitvoerders.

Raadsconferenties Sociaal Domein en
Participatie

28 oktober 2021 Fysieke bijeenkomst in
zaal de Natuurlyckheid van het
gemeentehuis. Centraal in deze bijeenkomst
staat de concept ontwerpbegroting 2022.
Met name de implicaties voor de inwoners
worden tegen het licht gehouden en in de
notulen vastgelegd, zodat ze ter beschikking
gesteld kunnen worden aan de
portefeuillehouder, wethouder Piet
Franssen.
9 december 2021 Digitale vergadering.
Namens de gemeente namen deel:
wethouder dhr. Piet Franssen, mevr.
Miranda Vollema en mevr. Hanneke
Gilissen. Aan de orde komen: samenwerking
ASD Zuid-Limburg, dossier Jeugdhulp,
specifiek daarbij de wijze van participatie
van de ASD Expertgroep Jeugd ZuidLimburg en onder meer een terugblik en
vooruitblik op basis van het overzicht van de
thema’s van Team Samenleving die in 2021
aan de orde zijn geweest.

Activiteiten 2021
Lijst van ASDactiviteiten
Deelname aan: Verschillende online
bijeenkomsten en webinars rond Armoede,
Schuldhulpverlening, Arbeidsparticipatie,
Inburgering, Burgerparticipatie en Jeugdhulp
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Reguliere ASD-vergaderingen

Sprekersplein
Ad hoc werk/beleidsgroepen rond de
thema’s: Armoede en Schuldhulpverlening;
Overlegstructuur ASD en gemeente;
Juridische status ASD.
Deelname Sprekersplein in zake Preventie
en Handhavingsplan Jeugd en Alcohol.
Gevraagd advies uitgebracht t.a.v. Preventie
en Handhavingsplan Jeugd en Alcohol
Gevraagd advies uitgebracht t.a.v.
Beschermd Wonen & Maatschappelijke
Opvang, beleidsplan Zicht op Thuis 20212024
Ongevraagd advies uitgebracht t.a.v.
Transformatieplan en Regiovisie Jeugdhulp
2023
Deelname Themabijeenkomst Trendbreuk
volop in Actie
Publicatie van ASD-Nieuwsbrieven
Regionaal Voorzittersoverleg MaastrichtHeuvelland
Regionaal Voorzittersoverleg Zuid-Limburg
Deelname ASD Expertgroep Jeugd ZuidLimburg
Deelname ASD Initiatiefgroep
‘Intentieverklaring Samenwerkende
Adviesraden Sociaal Domein Zuid-Limburg’
Deelname info-bijeenkomst Burgerkracht in
zake de nieuwe Wet Inburgering

Bezoek aan Raadsvergaderingen, als
geïnteresseerde toehoorders, zowel fysiek
als ‘online’.

Terugblik 2021
In 2021 wordt onze werkelijkheid
hoofdzakelijk weer gedomineerd door de
Coronapandemie die begin 2020 wereldwijd
de kop op stak. Na een voorjaar met alle
beperkingen van dien, volgde een uitgelaten
zomer. Even leek het alsof het ‘normale’
leven voor een deel hervonden kon worden.
Niets was echter minder waar. In september
werden we wreed uit onze droom wakker
geschud. De delta-variant greep
angstwekkend snel om zich heen en
veroorzaakte opnieuw grote druk op ons
zorgsysteem. Met als gevolg dat de
coronamaatregelen weer verder
aangescherpt dienden te worden. Toen
vervolgens zich ook nog een nieuwe variant,
genaamd omicron, in sneltreinvaart zich
aankondigde eindigde onze samenleving
2021 in een algehele lockdown en bleef van
de zo gehoopte familie-ontmoetingen rond
de feestdagen bar weinig over. Middels het
uitgebreid gebruik van snelle thuistesten en
een beperkt aantal bezoekers per huisgezin
probeerde het grootste deel van ons op een
verantwoorde wijze toch het beste ervan te
maken. Ook in de bescheiden werkelijkheid
van de Adviesraad zijn/waren de gevolgen
merkbaar. Natuurlijke communicatie in
elkaars fysieke nabijheid werd weer ingeruild
voor digitale contacten via ZOOM en
TEAMS. Een digitale activiteit waarin we
steeds bedrevener worden.
Wat betreft de verschillende
aandachtsgebieden die door de Adviesraad
in 2021 nader beschouwd zijn, springt net
zoals in 2020 op de eerste plaats de zorg en
de aandacht voor kwetsbare inwoners, jong
en oud, en gezinnen als gevolg van de
Corona-maatregelen in het oog, waarbij
lokale ondernemers zeker niet vergeten
mogen worden. Nauwlettend hebben de
leden van de Adviesraad binnen hun eigen
netwerken de effecten van de maatregelen
wat betreft het welzijn van onze
medemensen in de gaten gehouden.
Signalen die opgevangen zijn, werden
onderling en met de beleidsmedewerkers en
de portefeuillehouder gedeeld.
Meer specifiek kwam dat tot uiting in de
brede sociale aanpak zoals door de
portefeuillehouder en teamleider
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Samenleving Miranda Vollema
gecommuniceerd met de Adviesraad Sociaal
Domein. Op een adequate manier is in het
vervolg van 2020, ook in 2021 voortvarend
op de steeds wisselende landelijke
coronamaatregelen geanticipeerd.
In het bijzonder valt te vermelden dat het
Beleidsteam o.l.v. de burgemeester
dagelijks de ontwikkelingen monitort en
naast de financiële implicaties evengoed
oog en oor heeft voor de morele
ondersteuning van getroffenen.

Al met al is eens te meer gebleken dat de
samenleving van Gulpen-Wittem beschikt
over een gezonde veerkracht en een
verbindend vermogen dat ons bemoedigt als
gemeenschap om een pandemie als
COVID-19 te doorstaan.

Interne ontwikkelingen
Ondanks de ‘beperkingen’ door de Coronamaatregelen kunnen we stellen dat de
Adviesraad Sociaal Domein Gulpen-Wittem
zich naar vermogen verder heeft ontwikkeld.
De opbrengst van de interne
inspiratiebijeenkomst op 6 februari 2020
leverde prima aanknopingspunten op
waarmee de leden van de Adviesraad ook in
2021 aan de slag konden.
Het is goed om in dat verband nogmaals de
verschillende aandachtsgebieden de revue
te laten passeren.

Samenwerking
Intern ASD: De collegiale samenwerking
binnen de ASD is van goede kwaliteit.
Deelnemers werken op een open en
toegankelijke wijze met elkaar samen, vanuit
een gevoel van gezamenlijke
verantwoordelijkheid. Ondanks dat is er nog
winst te boeken wat betreft de verschillend
te bezigen vergadertechnieken al naar
gelang het geagendeerde onderwerp dat
vraagt.
ASD en gemeente: De samenwerking met
de portefeuillehouder en de
beleidsmedewerkers is ruim voldoende van
kwaliteit. De kwalificatie ruim voldoende
geeft aan dat op dit terrein nog zeker ruimte
voor ontwikkeling is.
In 2021 is er steeds meer begrip ontstaan
voor elkaars denkwijzen en verwachtingen
ten aanzien van de gewenste
samenwerking. Het ‘verbeterproces’ dat
hiertoe gezamenlijk is opgepakt zal ook in
2022 verder vorm en inhoud gegeven
worden, waarbij partijen voornemens zijn de
huidige regeling uit 2017 te actualiseren.
Door mutaties binnen de gemeente, vertrek
meerdere beleidsmedewerkers en invulling
van vacatures verliep de samenwerking met
de ASD niet altijd even gemakkelijk. De ASD
kon daar begrip voor opbrengen.

de maatschappelijke ontwikkelingen in de
huidige tijd en daaruit voortvloeiend de
signalen vanuit de gemeentelijke
samenleving (inwoners) getracht een eigen
‘sociale agenda’ samen te stellen. En
initiatieven te ontplooien om deze
onderwerpen bij het college en de
gemeenteraad onder de aandacht te
brengen. In 2021/2022 betrof/betreft dat de
sociaal maatschappelijke gevolgen van de
Coronapandemie, met name rond het
vraagstuk van armoede en
schuldhulpverlening en de transitie
Jeugdhulp Zuid-Limburg 2023.

Kennis Sociale Domein
Wat de kennis over het brede sociale
domein betreft is expertise binnen de ASD
op zich voldoende aanwezig. Inmiddels
beschikt de ASD over een goed overzicht
m.b.t. de expertise van de ASD-leden en de
aandachtsgebieden waarop ze nader
ingezet kunnen worden.

Kennis functie ASD
De leden van de ASD zijn goed op de
hoogte wat betreft van de functie van de
ASD in het beleidsspectrum van de 4D
(WMO, Participatie, Jeugd en Onderwijs).

Sociale agenda
Sociale agenda Gulpen-Wittem: In de loop
van 2021 is het de gemeente gelukt de ASD
een overzicht met onderwerpen aan te
reiken die dominant zijn binnen het sociaal
domein. Als ASD blijven we van mening dat
adequate planning en het vroegtijdig
betrekken bij (nieuwe) beleidsplannen van
belang is voor een tijdige weldoordachte
advisering.
Sociale agenda ASD: De ASD heeft op
basis van de gemeentelijke sociale agenda,
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Daarnaast is men zich bewust van de
maatschappelijke bijdrage die men in deze
levert, waarbij iedereen zelf goed op het
netvlies heeft wat hij of zij nodig heeft om
deze rol tot eigen en andermans
tevredenheid te vervullen.

Communicatie
De verbinding met de inwoners en de
zichtbaarheid in de samenleving zijn in 2021

goede stappen gezet. De website
www.asdgulpenwittem.nl functioneert
uitstekend. Inwoners werden verder
geïnformeerd over het doen en laten van de
ASD via nieuwsbrieven en de lokale media.
Er is rechtstreeks contact gelegd met de
achterliggend sociaal maatschappelijke
netwerken, zoals dorpsraden, kernteams,
charitatieve instellingen, verenigingen,
parochies e.d. Het succesvol functioneren
van de ASD is voor een groot gedeelte
afhankelijk van deze verbindingen en
daarmee onze zichtbaarheid in de
samenleving. De wens om te komen tot de
organisatie van een netwerkbijeenkomst met
dorpsraden en kernteams, samen met de
ASD blijft met stip op onze verlanglijst staan.

werken in teamverband en communicatie in
brede zin. Dit kwam vooral tot uiting in de
verschillende taaktafels, die zich in
wisselende samenstelling op basis van
expertise en ervaring onder meer verdiept
hebben in navolgende onderwerpen: Sociaal
maatschappelijke implicaties
Coronapandemie, Armoede en
Schuldhulpverlening en Transitie Jeugdhulp
Zuid-Limburg. Voornoemde taaktafels
hebben veel energie gestoken in het
doorgronden van de soms weerbarstige
materie om het college van B & W van
deugdelijke integrale adviezen te kunnen
voorzien. De Adviesraad denkt, op basis van
de feedback van college en raadsfracties, te
mogen concluderen daarin wel geslaagd te
zijn.

Vermeldenswaardig
Als we terugkijken op 2021 zijn er een aantal
zaken die vanuit het perspectief van de
Adviesraad vermeldenswaardig zijn.
Communicatie: In het afgelopen jaar is het
gelukt om als Adviesraad Sociaal Domein de
communicatie met de inwoners van GulpenWittem te verbeteren. De website
www.asdgulpenwittem.nl is verder
geprofessionaliseerd. Nieuwsbrieven (zie
website) zijn met achterliggende netwerken
van belanghebbenden gedeeld. Te denken
valt aan: parochies, charitatieve instellingen,
jeugd netwerken, verenigingen, scholen,
kernoverleggen, raadsfracties en college.
Daarnaast werd de publiciteit gezocht via
het lokale bulletin Gulp & Geul.

Professionalisering: Wat betreft
professionalisering is gewerkt aan de
inhoudelijke aandacht voor de advisering,
effectieve vergadertechnieken, het creëren
van gezamenlijke verantwoordelijkheid, het
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Al werkende blijkt dan dat de Adviesraad
een divers samengesteld team is, dat
beschikt over veel ervaring, maar vooral
over een brede kijk op en grote
betrokkenheid bij de belangen van de
inwoners van Gulpen-Wittem.

Voornemens 2022
Na een interne inventarisatie zijn
onderstaande bevindingen geformuleerd die

richtinggevend zijn voor de activiteiten van
de Adviesraad voor 2022.

Samenwerking
ASD en gemeente: Wat betreft de
samenwerking met de portefeuillehouder en
de beleidsmedewerkers Team Samenleving
zijn in 2021 van beide zijden stappen gezet
om de samenwerking verdergaand te
optimaliseren. Naar verwachting zal dat in
2022 leiden tot aanpassing van de
overlegstructuur, zodat de zo gewenste
participatieve democratie weer een stukje
dichterbij komt. In dat verlengde zal ook de
Regeling uit 2017 nader aangepast worden.
Van belang is om tot een heldere
positionering van de ASD te komen, vanuit
haar rol en verantwoordelijk als
onafhankelijk adviseur van het college in
relatie tot overige betrokkenen in ons duale
systeem, zoals de gemeenteraad.
ASD en regionale partners: Door de
steeds verdergaande, al of niet gedwongen,
samenwerking tussen de zestien ZuidLimburgse gemeenten is het van belang ook
de samenwerking van de zestien ZuidLimburgse Adviesraden Sociaal Domein
nader te bezien. Vanuit de lokale
overlegstructuur van Lijn 50-gemeenten en
de Samenwerkende Adviesraden Sociaal
Domein Maastricht-Heuvelland zal
afstemming gezocht dienen te worden met
de sub-regionale samenwerkingsverbanden
in Parkstad en Sittard-Geleen.

Sociale agenda
Wat kennis betreft over de sociale agenda
van de gemeente Gulpen-Wittem zelf is met
de totstandkoming van het sociaal
beleidsoverzicht voor een deel een grote
lacune opgevuld. Wat betreft de MaastrichtHeuvelland gemeenten en de regio ZuidLimburg kunnen we constateren dat de ASD
daar nog onvoldoende zicht op heeft.
Zodoende is het ook moeilijk om tijdig op dat
niveau op de verschillende ontwikkelingen in
het Sociaal Domein te anticiperen. Wat de
Adviesraad betreft zeker een aandachtspunt
met een urgent karakter.
Inzicht in de eigen sociale agenda van de
ASD dient nog verder verdiept te worden.
De ASD zal op basis van de gemeentelijke
sociale agenda, de maatschappelijke
ontwikkelingen in de huidige tijd en daaruit
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voortvloeiend de signalen vanuit de
gemeentelijke samenleving (inwoners) haar
eigen sociale agenda moeten samenstellen.
En initiatieven moeten ontplooien om deze
onderwerpen bij het college en de
gemeenteraad onder de aandacht te
brengen. Zo gauw de Corona-maatregelen
versoepelen zal dit onderwerp per
ommegaande opgepakt worden.

Kennis Sociale Domein
Wat de kennis over het brede sociale
domein betreft is expertise binnen de ASD
op zich voldoende aanwezig. De specifieke
expertise van de ASD-leden is middels een
inventarisatie in beeld gebracht. Op het
gebied van WMO, Participatie, Jeugd en
Onderwijs is er binnen de ASD ruim
voldoende expertise aanwezig. Neemt niet
weg dat door de recente wisseling van de
samenstelling van de ASD dit onderwerp
nog steeds aandacht vraagt.

Communicatie
De verbinding met de burger en de
zichtbaarheid in de samenleving wordt ASDbreed is sterk verbeterd. De inrichting van
de website, informatie via de lokale bladen
(b.v. Gulp & Geul) en de verspreiding van
nieuwsbrieven heeft hier zeker toe
bijgedragen. Het instellen van
burgernetwerken, contactdagen met
kernteams en wat dies meer zij blijft op de
agenda staan.
Zij vermeld dat de ASD geen individuele
gevallen behartigt, maar wel individuele
signalen uit de samenleving oppikt die een
algemeen karakter hebben en daardoor
binnen bestaand of nieuw beleid door de
ASD getoetst worden.

Juridische status
Noodzakelijkerwijs zal er een heroriëntatie
plaatsvinden aangaande de juridische status
van de Adviesraad. Momenteel is de
Adviesraad enkel een eigen organisatie van
burgers op persoonlijke titel, zonder
rechtspersoonlijkheid. Een ongewenste
situatie met alle beperkingen van dien.
Vandaar dat inmiddels het traject om te
komen tot een onafhankelijke stichting is
ingezet. Begin 2022 zal dit afgerond worden.

Financiën
In 2021 heeft de werkgroep financiën met de
portefeuillehouder overeenstemming bereikt
wat betreft aanpassing van de financiële
huishouding van de Adviesraad om
zodoende mogelijkheden te scheppen voor
verdergaande professionalisering. In de
ASD-vergadering van 9 december 2021 is
dit formeel door wethouder Franssen,
namens het college bekrachtigd.

ADVIESRAAD SOCIAAL DOMEIN Gulpen-Wittem. info@asdgulpenwittem.nl; www.asdgulpenwittem.nl
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