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1.1 Inleiding 
 
Dit verslag is het tweede in Coronatijd. 
In een vorig verslag is uitvoerig ingegaan op de aandachtspunten, waar wij als 
Adviesraad ook in Coronatijd aan willen werken. 
Wij hebben toen extra aandacht gevraagd voor een goede balans tussen de 
economische maatregelen en aandacht voor de zorg en anderzijds de moeilijke 
meetbare, maar daarom niet minder belangrijke, welzijnsvragen als vervreemding, 
armoede en eenzaamheid als bijkomende verschijnselen in de Coronatijd.  
De beheersingsmaatregelingen die vooral vanuit de economische en financiële 
invalshoek zijn opgezet om voor de gemeente de uitgaven in balans te houden 
willen we in de toekomst nauwgezet volgen. 
Met de kwartaalrapportages, die we periodiek bespreken lukt dat maar moeilijk, 
omdat het moment van verschijnen vaak laat plaatsvindt. 
 
Wij hopen dat we binnenkort minder de "verdunde " interactie via beeld aan de 
orde is, maar communicatie met elkaar en ons netwerk weer de standaard kan 
worden.  
 
Bijzondere aandacht verdienen in de toekomst de thema’s inclusie, het elkaar 
kunnen en blijven ontmoeten en de thema's eenzaamheid en dementie. 
 
Wij zijn blij met de prijzen die de gemeente deels ook in samenwerking met de 
inzet van leden van  Adviesraad heeft gewonnen. Voor de leden die geparticipeerd 
hebben in het inclusiepanel  is de prijs van de meest toegankelijke gemeente van 
Nederland een geweldige opsteker. Ook de Limburgse prijs voor de mantelzorger 
doet ertoe. 
 
Onze  werkwijze in de advisering gaat langzamerhand veranderen. Steeds weer 
komt er met de betrokken ambtenaren een vorm van co-creatie tot stand waarbij 
leden van de werkgroepen steeds eerder in de beleidscyclus betrokken worden en 
we meteen kunnen meedenken. Dit meedenken leidt ertoe dat we in gesprekken 
en dialoog onze zienswijzen kunnen inbrengen en uiteindelijk minder de 
eindversie van een verordening of het beleidskader van een formeel advies 
hoeven te voorzien. In deze vorm van co-creatie voelen we ons dan ook steeds 
meer vanuit het burgerperspectief een gewaardeerde partner. 
 
 
In het sociaal domein worden ook steeds meer beleidskaders en verordeningen 
via een centrale regie in het gewest of op Zuid Limburgs niveau opgezet. Dit 
vraagt om gezamenlijk overleg tussen de Adviesraden en daar waar gewenst een 
gezamenlijke ondersteuning. Voorwaarden hiervoor zijn bekendheid met de 
jaaragenda's van portefeuillehouders en ambtenaren overleg met betrekking tot 
gemeenschappelijke regelingen en een intentieverklaring van samenwerking 
tussen de diverse Adviesraden. 
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Gezien de complexiteit en de snelle ontwikkelingen in de diverse beleidssectoren 
zijn er ook structurele contacten met de programmaraad van het lectoraat van 
Zuyd Hogeschool en het leeratelier jeugd van deze Hogeschool. De netwerk 
contacten op een schaal buiten de lokale samenleving worden ondersteund door 
Burgerkracht. 
 
Belangrijk is dat we blijven werken aan onze rol. Dat wil zeggen dat we vanuit de 
contacten van onze leden vooral via ontvangen signalen, vorm geven aan de 
burger beleidsparticipatie. 
Een goede communicatie met onze achterban is daarvoor belangrijk. 
  
Onze facebook pagina heeft meer dan 500 volgers en gemiddeld 3500 views. 
We publiceren regelmatig in de Maaskentjer en nodigen de burgers uit tot 
interactie met ons. 
 
We blijven zoeken naar manieren van interactie met onze achterban en hopelijk  in 
de toekomst weer op een andere wijze dan hoofdzakelijk via beeldcommunicatie. 
 
 
1.2 Leden adviesraad 
 
De Adviesraad Sociaal Domein Stein bestaat uit de volgende leden: 
 
Jan Raes (voorzitter) 
Jac Willems (plv. voorzitter) 
Marlene Claassen (werkgroep Participatie en Armoede) 
Anne Peters (werkgroep Participatie en Armoede) 
Salih Ibrahim Suleman (werkgroep Participatie en Armoede) 
Marij Goossens (werkgroep Jeugd) 
Ria Wauben (werkgroep Jeugd) 
Roxane Heyen (werkgroep Jeugd) 
Hein Coumans, (Inclusiepanel)  
Corry Op den Kamp, (Kwetsbare Ouderen en Mantelzorg)  
Jet Lanceé, (Kwetsbare Ouderen)  
Math Habets (Inclusiepanel)  
Tamara Martherus. (Dementie) 
John Dreuning (Inclusiepanel) 
 
 
 
1.3 Dit verslag  
 
Eerst geven we in dit verslag een globale opsomming van activiteiten. Deze 
worden uitdrukkelijker in de rapportage van de werkgroepen genoemd. Vervolgens 
komen de verschillende de werkgroepen aan bod. 
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De activiteiten van het afgelopen jaar worden weergegeven en van een evaluatie 
en terugblik voorzien. Tevens wordt aangegeven wat de plannen voor 2022 zijn. 
 
Adviezen en activiteiten worden slechts summier aangeduid. Al onze adviezen en 
nota's zijn ter inzage gelegd bij de Raadsvergaderingen en opvraagbaar via 
adviesraadsdstein@gmail.com 
 
 
1.4 Activiteiten (algemeen) 
 
Na een opsomming gaan hierna de werkgroepen meer specifiek in op activiteiten  
 
In Regionaal verband (overleg Adviesraden Westelijke Mijnstreek): 
 
Presentatie MIK kinderopvang/Partners in Welzijn  
Presentatie Onafhankelijke Client Ondersteuning 
Presentatie Beschermd wonen en maatschappelijke opvang. 
Documentatie Arbitrage jeugd en bijstelling Rijk 
 
 
In Zuid Limburgs verband: 
 
Voorzitterschap vervuld overleg Adviesraden Zuid Limburg.  
Gezamenlijke werkgroep Jeugd geformeerd.  
Ontwikkelen regiovisie en transformatieplan.  
Verder structuur geven aan de burgerparticipatie.  
Voorstel inzake de relatie van de eigen werkgroep en correspondentie met 
college. 
Presentatie Sociaal domein op koers via Sociaal Cultureel Planbureau. 
 
 
1.5 Netwerk  en deskundigheidsbevordering  
 
Movisie (nieuwsbrief)  
Koepel Adviesraden Sociaal Domein (lidmaatschap) 
Deelname expertgroep Jeugd 
Deelname programmaraad Zuyd Hogeschool 
Deelname aan overleg Adviesraden Westelijke Mijnstreek 
Contact met WMO Raad Sittard Geleen over wijkgericht werken 
Contact met leeratelier Jeugd Zuyd Hogeschool over opzet atelier. 
Deelname seminar learning community 
Seminar “op afstand nabij”   
Precarisering en armoede 
Bezoek afgelegd Participatiebedrijf Vidar 
Presentatie inburgeringswet 
Concept omgevingsvisie gemeente Stein i.v.m. burgerparticipatie 

mailto:adviesraadsdstein@gmail.com
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Deelname Leergemeenschap netwerk Elsloo 
Document kwartaalrapportage Q1 besproken 
Reactie ontvangen op ontwikkeling dorpenteams 
Gezondheidsakkoord (Rabobank Stein) 
Werkconferentie NPO gelden 
Deelname webinar  jeugdwet 
Deelname masterclass eenzaamheid  
Geïnformeerd naar probleem met rolstoel en vervoer 
Seminar over Gezondheidsakkoord en Trendbreuk bijgewoond. 
 
 
 
1.6 Uitgebrachte adviezen 

  
Zoals al in de inleiding aangegeven komt er een accent te liggen op de wat 
informelere manier van advisering. In de dialoog met ambtenaren wordt in 
werkgroep verband onze inbreng steeds meer opgenomen in het uiteindelijke 
advies. Daarbij maken we een onderscheid tussen de informele manier van 
advisering op onderwerpen en de formele advisering. 
 
Meer informeel: 
 

⚫ Bij aanbesteding WMO: meer aandacht besteden aan informele zorg en 
het daarbij behorende netwerk in de trajecten en het voorliggend veld 

⚫ Uitvoeringsplan schuldhulpverlening 2021-2025 
⚫ Stopzetten ziektekosten bijdrage bijstandsgerechtigden 
⚫ Alcohol en drugsbeleid met betrekking tot jeugdigen 
⚫ Effecten corona op het sociaal domein m.b.t. uitkeringen (TONK/TOZO) 
⚫ Brief inzake  zorgen jeugdzorg 
⚫ Ervaringen Salih (statushouder en lid van onze Adviesraad) 
⚫ Vragen gesteld over: tegemoetkoming ziektekosten, betalen voor 

bezuinigingen sociale inclusie 
⚫ Regeling giften i.v.m. bijstandsuitkering. 

 
 
Uitgebrachte adviezen: 
 

⚫ Advies tariefstelling Omnibuzz  
⚫ Advies WMO verordening 
⚫ Extra gelden jeugd 
⚫ Besteding extra Rijksgelden Jeugdzorg (ongevraagd) 
⚫ Evaluatiepunten in relatie tot gesprek Burgemeester & Wethouders 
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Adviezen zijn gepubliceerd in iBabs van de gemeente Stein als integraal 
onderdeel van de Raadsbesluiten en opvraagbaar via 
adviesraadsdstein@gmail.com 
 
 
 
 
2. Rapportage werkgroepen 
 
2.1 Armoedebeleid 
   
Samenstelling werkgroep: 
Jac Willems 
Marlene Claassen 
Anne Peters 
Salih Ibrahim Suleman 
 
Terugblik 2021 
Ook in 2021 is vanuit de werkgroep armoede deelgenomen aan de bijeenkomsten 
van het, op initiatief van de gemeente, samengestelde breed platform financiële 
gezondheid. Deze heeft één keer plaatsgevonden in 2021.  
Deelnemers aan dit overleg zijn, als het gaat om de financiële gezondheid/aanpak 
van armoede in Stein, het meest trots op: 
- De samenwerking tussen partijen op dit thema; 
- Informatie die beschikbaar is over regelingen en voorzieningen in Stein; 
- De kinderkledingdag. 
Wat nog ontbreekt is een actuele sociale kaart voor minima en er is weinig inzicht 
in de inhoud van de minimaregelingen. 
 
Vanuit de Adviesraad zijn er vragen gesteld met betrekking tot het stopzetten van 
de bijdragen in de ziektekostenverzekering ten behoeve van minima. Ook vanuit 
de bijzondere bijstand is hier geen voorziening voor. De Adviesraad heeft 
uitdrukkelijk haar ongenoegen uitgesproken over het stopzetten van deze 
bijdragen in de ziektekosten. Helaas heeft dit niet geleid tot de aanpassing van dit 
beleid.  
 
Ook dit jaar is stevig geïnvesteerd in het informatiemateriaal ten behoeve van de 
doelgroep. Zo verscheen er een krant Financiële Gezondheid, een nieuwe folder 
Rondkomen en een informatiefolder voor jongeren 18+. Uiteraard is deze info ook 
beschikbaar via de website van de gemeente. 
Ook in het gemeentelijke informatieblad “De Maaskentjer” staat maandelijks een 
“wist-je-dat-je” over rondkomen met een link naar de gemeentelijke website.  
 
In kader van ‘kansen voor alle kinderen’ zijn er in december 2021 wederom 
kinderkleding dagen georganiseerd. Vanwege de coronaregels is de doelgroep 
wederom in de gelegenheid gesteld om in Maasbracht (kledingbank) op afspraak 
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een kledingpakket af te halen. Ook voor vervoer werd gezorgd voor diegenen die 
daar behoefte aan hadden. De kinderkledingdagen zijn bedoeld voor kinderen tot 
en met 17 jaar uit gezinnen met een minimuminkomen binnen de gemeente Stein. 
  
Met de pilot ‘vroeg signalering’ en de pilot ‘wijkactieprogramma Nieuwdorp, zicht 
op financiële gezondheid’ is er een aanzet gemaakt om verborgen armoede 
zichtbaar te maken. In Stein en Elsloo zijn “open-inloop”-momenten waar mensen 
laagdrempelig kunnen binnen lopen met vragen. Daarnaast is er in Stein 
(Nieuwdorp) een formulierencafé, waarbij inwoners hulp kunnen vragen bij het 
invullen en aanvragen van formulieren. 
 ‘Vroegsignalering’ is ook in 2021 voortgezet en heeft verder vorm gekregen. 
 
Het onderwerp kwijtschelding gemeentelijke schulden (naar voorbeeld van 
gemeenten als onder andere Rotterdam en Arnhem) is meerdere malen 
besproken en aangedragen door de leden van de werkgroep armoede maar vindt 
ook dit jaar nog weinig gehoor bij de gemeente.  
 
Werkplan 2022 
Voor wat betreft beleid en de praktijk zal ook in 2022 de aandacht vooral uitgaan 
naar preventie met daarbinnen speciale aandacht voor jongeren (18+). 
In het kader van preventie ligt de focus op inwoners met schulden en inwoners 
met een verhoogd risico op schulden. Indien Covid het toelaat zal de mogelijkheid 
van trainingen en workshops voor gebruikers van schuldregelingen en voorlichting 
op maat voor risicogroepen in 2022 hopelijk wel mogelijk zijn. Het 18+ project, zal 
ook in 2022 doorgaan. 
 
De werkgroep armoede zal ook in 2022 deelnemen aan de bijeenkomsten (voor 
zover Covid dit mogelijk maakt) van het breed platform. Daarnaast wordt binnen 
het platform deelgenomen aan een werkgroep communicatie. Tevens blijft de 
werkgroep armoede regelmatig het gesprek aangaan met de beleidsmedewerker. 
Hier ligt de nadruk op het monitoren van het preventie en “vroeg signalering” 
project. Ook wordt er gemonitord hoe de onderzoeksfase wat betreft de 
mogelijkheden tot implementeren van ‘collectief schulden regelen’ verloopt.  
 
2.2 Participatiebeleid  
 
Samenstelling Werkgroep: 
Marlene Claassen 
Anne Peters 
Jac Willems 
Salih Ibrahim Suleman 
 
Terugblik 2021 
 
In 2021 heeft de Adviesraad een werkbezoek gebracht aan Vidar. Na een 
rondleiding door de productie-afdelingen van Vidar volgde er een presentatie van 
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de directeur mw. Jantien Kuperus over Vidar, doelstellingen en prestatie-
indicatoren. 
De ontwikkelingen van Vidar zijn gevolgd middels het regelmatig houden van 
gesprekken met de beleidsmedewerker, verantwoordelijk voor dit werkgebied. 
Tevens heeft de werkgroep de ontwikkelingen gevolgd via de Kwartaalrapportages 
Sociaal Domein. Die overigens ook in diverse vergaderingen van de Adviesraad 
onderwerp van gesprek zijn geweest. 
Helaas heeft de werkgroep nog geen verzoek tot advies in het kader van de 
nieuwe inburgeringswet per 1 januari 2022 mogen ontvangen. 
 
Werkplan 2022 
Ook in 2022 houdt de werkgroep de vinger aan de pols bij de accountmanager of 
de belangen van de burgers uit de gemeente Stein genoeg gewaarborgd worden 
binnen het nieuwe participatiebedrijf. De geformuleerde Kritische Performance 
Indicatoren en de daaraan gekoppelde rapportages zijn mede uitgangspunt voor 
kritische bevraging van de beleidsambtenaar en het college van B&W. Verder 
staan we uiteraard open voor signalen van de doelgroep en gaan we regelmatig 
gesprekken aan met vertegenwoordigers van de gemeente. 
 
 
 
2.3 Werkgroep Jeugd 
 
Samenstelling werkgroep: 
Marij Goossens 
Ria Wauben 
Roxane Heyen 
 
Jaarverslag werkgroep Jeugd 2021 
 
We kijken terug op een zeer intensief jaar als werkgroep. Allereerst hebben we 
gezorgd voor  continuïteit in de afspraken met de beleidsmedewerker sociaal 
domein en beleidsmedewerker Jeugd. Op vooraf vastgestelde data hebben we als 
werkgroep meerdere keren per jaar overleg gehad met hun waarin zij ons konden 
informeren en wij hun vragen konden stellen. Voor het komende jaar zijn de data 
wederom gepland. 
 
Dit jaar speelde er veel binnen jeugdhulp en hebben we meerdere stukken moeten 
bestuderen, bijeenkomsten bezocht, ongevraagd advies uitgebracht etc. Hiervoor 
zijn we maandelijks als werkgroep bij elkaar gekomen en enkele keren vaker 
omdat de situatie erom vroeg. 
In de maandelijkse vergaderingen van de Adviesraad Sociaal Domein Stein geven 
wij een terugkoppeling van onze werkgroep. 
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Voor onze facebookpagina zorgen we voor input wanneer dit actueel is zoals in de 
week tegen kindermishandeling en onze stukken die we als werkgroep voor de 
Maaskentjer hebben geschreven. 
 
Belangrijke items afgelopen jaar waren: 
 
Meer overleggen met beleidsmedewerker sociaal domein en beleidsmedewerker 
Jeugd. 
 
Landelijke ontwikkelingen gevolgd omtrent de grote zorgen in de 
jeugdhulpverlening; de regiovisie; financiële situatie jeugdhulp etc. en deze 
besproken en getoetst bij beleidsmedewerkers. 
Hiervoor hebben we veel artikelen gelezen die het Nederlands Jeugdinstituut 
geplaatst heeft, in de kranten hebben gestaan, via de vakbond binnen zijn 
gekomen, artikelen van en over de Jeugdsprong etc. 
 
We hebben deelgenomen aan enkele bijeenkomsten van de Adviesraad Sociaal 
Domein Expertgroep Jeugd Zuid-Limburg en kritisch gekeken wat onze rol als 
werkgroep Jeugd van Stein in deze is. 
 
We hebben de werkconferentie Gezondheidsakkoord Rabobank Sittard 
bijgewoond. 
 
We hebben de digitale werkconferentie Nationaal Programma Onderwijs-gelden 
bijgewoond. 
 
We hebben de digitale werkconferentie Xonar bijgewoond met als thema “de 
rechten van het kind”.  
We zijn actief op zoek gegaan naar thema’s voor de Maaskentjer : zoals stichting 
Petje af; Stein JOGG(gezonde jeugd gezonde toekomst)-gemeente; 
muziekonderwijs. Hiervoor hebben we actief mensen benaderd en gesprekken 
gevoerd. 
 
We hebben een ongevraagd advies gegeven omtrent de financiële afwikkeling van 
de extra gelden die vrijgekomen waren voor Jeugd.  
 
Het alcohol- en drugsbeleid besproken met beleidsmedewerker Jeugd in de 
gezamenlijke vergadering van de Adviesraad Sociaal Domein Stein 
 
Een bezoek gebracht aan VIDAR (participatiebedrijf) 
 
Op 12 mei hebben we deelgenomen aan een webinar over de Jeugdwet door 
Linda Meijs, georganiseerd door de Burgerkrachtacademie. 
 
Op 14 juni hebben we een webinar bijgewoond over Jeugdzorg georganiseerd 
door de Koepel. 
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Werkplan 2022. 
 
Alle bovenstaande punten blijven volgen. 
Het muziekonderwijs  
De trendbreuk 
 
 
2.4 Werkgroep Brede Gezondheidszorg en Mantelzorg  
 
Samenstelling werkgroep:  
● Hein Coumans, (Inclusiepanel)  
● Corry Op den Kamp, (Kwetsbare Ouderen en Mantelzorg)  
● Jet Lanceé, (Kwetsbare Ouderen)  
● Math Habets (Inclusiepanel)  
● Tamara Martherus. (Dementie)  
 
De werkgroep brede gezondheidszorg zoekt samen met de kwetsbare (oudere) 
inwoner van Stein naar mogelijkheden om zijn/haar persoonlijke 
levensverrichtingen te blijven uitvoeren. Uitgangspunt hierbij is dat hij/zij bij het 
vormgeven van zijn wensen in staat is de eigen regie te behouden. Ook is inclusie 
een sleutel geworden voor brede participatie. Dit kan bv leiden tot een aanpassing 
in de eigen woonomgeving of tot het formuleren van eisen ten aanzien van een 
levensloopbestendige wijk. Een en ander vanuit een, gezamenlijke en 
gelijkwaardige positie, te ontwikkelen visie. Het zoeken naar aansluiting bij een 
diversiteit aan ondersteunende voorzieningen blijft een ander belangrijk 
aandachtspunt van deze werkgroep.  
 
Kernwoorden die leidend waren in 2021 en leidend blijven in 2022 zijn voor de 
inzet van onze activiteiten: verdere implementatie VN-verdrag, faciliteren 
mantelzorg voor alle doelgroepen, aandacht voor preventieve gezondheidszorg, 
volgen van de invoering Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg, 
eenzaamheid, trendbreuk en dementie vriendelijke wijken. Ook blijven we 
deelnemen aan (onderzoek) projecten zoals “ouderen” Elsloo.  
 
Werkwijze  
Ieder lid van de werkgroep heeft een eigen verantwoordelijkheid hoe hij /zij de 
contacten met de specifieke achterban vorm geeft.  
Fysieke deelname van de eigen werkgroep Brede Gezondheidszorg heeft 
vanwege corona slechts één maal kunnen plaatsvinden. Fysieke en 
onlinebijeenkomsten met beleidsmedewerkers hebben in 2021 viermaal 
plaatsgevonden.  
 
Onderwerpen die zijn aangedragen en besproken:  
Wet verplichte Geestelijke gezondheidszorg en met name het veiligheidsaspect. 
Het is voor nu even afwachten wat de evaluatie voor eventuele wijzigingen gaat 
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brengen voor de wet en Stein. Er is nog winst te halen op gebied van bekendheid 
met het meldpunt. De werkgroep geeft aan graag mee te willen denken waar dit 
mogelijk is. 
 
Met betrekking tot het onderwerp eenzaamheid wil de werkgroep graag blijven 
volgen wat de gemeente Stein doet om het thema eenzaamheid onder de 
aandacht en in kaart te brengen.  
 
Trendbreuk  
In Stein is in dit kader onder andere aandacht voor het gebruik van alcohol en 
drugs onder jongeren. Maar er zal ook gekeken moeten worden naar wat dat voor 
ouderen betekent.  
Verder aandacht voor huishoudelijke arrangementen dat zijn vervallen en welke de 
impact is van herindicatie voor de burger. Het aantal zorgaanbieders voor de 
gemeente is behoorlijke gereduceerd. Vraag is wat de impact hiervan is op de 
burger.  
.  
Twee werkgroep leden hebben deelgenomen aan projecten in het kader van  ”van 
zorgnetwerk naar dorpsnetwerk”. Deze twee projecten (valpreventie en 
levensloopbestendig wonen) gaan deels ook op in het grote driejarig 
onderzoeksproject te weten “participatief verbeteren van de zorgrelatie voor zeer 
kwetsbare thuiswonende ouderen en hun mantelzorgers ter versterking van hun 
eigen regie”.  
 
Project A  
Multidisciplinaire samenwerking van professionals met als doel de hulpbronnen 
ten aanzien van valpreventie ouderen toegankelijker te maken in Elsloo. Het 
streven is een informatie blad/flyer met relevante informatie samen te stellen. 
Studenten van Zuyd Hogeschool zijn momenteel bezig een uitrol van dit product te 
verzorgen  
 
Project B  
Multidisciplinaire samenwerking van professionals met als doel 
levensloopbestendig wonen. Het gaat over beschikbaarheid en toegankelijkheid 
van woningen, maar ook over toezicht (sociaal en met technologie) voor een 
veilige situatie. Probleem is dat professionals nu vaak te maken krijgen met acute 
problematiek, waardoor vaak verhuizen dan nog de enige optie is. Belangrijk om 
ouderen hier al eerder bewust van te maken, zodat ook eerder oplossingen 
gevonden worden die het probleem kunnen oplossen. Studenten van Hogeschool 
Zuyd hebben een pilot lopen waarbij gebruik gemaakt wordt van een soort 
geheugenkaartjes.  
 
Dementie  
Vanuit de werkgroep “Stein dement vriendelijke gemeente” zijn er in 2021 enkele 
on-line overlegsituaties geweest met de betreffende beleidsmedewerker. Dit 
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overleg had het karakter van het geven van updates en heeft niet geleid tot 
gerichte acties.  
De totale werkgroep brede gezondheid heeft life een bijeenkomst van Jose Brouns 
LOC (netwerk van mensen betrokken bij zorg en welzijn) gevolgd over hoe de 
werkgroep meer pro actief  kan zijn ten aanzien van het thema “het realiseren van 
dementie vriendelijke wijken in Stein” 
Voor 2022 is het doel het onder de aandacht brengen en houden van Stein als 
dementievriendelijke gemeente, bij de betreffende beleidsmedewerker. 
 
Werkgroep Inclusiepanel 
2021  was voor het “ inclusie panel” een top jaar. We werden met Stein de “meest 
toegankelijke gemeente van Nederland”. Dit was echt de kers op de taart en een 
bevestiging dat we als inclusiepanel/gemeente Stein goed aan de weg timmeren. 
 
We hebben goed contact met de ambtenaren en worden vanaf de “tekentafel” 
door hun meegenomen maar wat nog veel belangrijker is we worden serieus 
genomen. Om een paar projecten te noemen die we kunnen afvinken zijn het A2 
project-aanpassing centrale ingang woningen Dross. Merckelbachstraat, 
aanpassing voetpad naar speeltuin Leenstraat en ook de geleide lijnen van de 
Moutheuvel naar De Grous. Tevens was ook de toegang tot het Knuppelpad in het 
“Brook” klaar. Op de rol staan nog minder valide toiletten bij voetbalvereniging de 
Ster en Brasserie Steinerbos, een nieuwe wandelroute om en bij het Steinerbos 
en tevens 2 minder valide parkeerplaatsen.  
 
Tijdens de afgelopen 2de Kamerverkiezingen was Stein een van de weinige 
gemeentes in Nederland waar slechtziende personen via een audiomat zelfstandig 
konden stemmen. Maar ook alle stemlokalen waren na een onderzoek van het 
inclusiepanel allemaal toegankelijk voor mensen met een beperking. Verder zijn 
we ook gestart met een eigen FB pagina en deze heeft op het moment een 500 
volgers.  
Hopelijk kunnen we met een verminderde bezetting door o.a. ziekte en/of het 
vertrek van ambtenaren, die actief waren in ons panel, toch de nodige energie 
genereren om de voorgang van het panel in de toekomst veilig te stellen.  
 
2.5 Mantelzorg 
 
De werkgroep stelt zich in 2022 ten doel het beleid ten aanzien van Mantelzorg 
proactief en kritisch te volgen door mee te denken over beleid/kansen en waar 
mogelijk aanwezig te zijn bij activiteiten. 
 
Speerpunten: 
⚫ Aandacht voor meer algemene bijeenkomsten voor mantelzorger in 
algemene zin. Bijvoorbeeld koffie-uurtje/inloop. Er wordt steeds meer verwacht 
van de mantelzorgers en deze geven aan behoefte te hebben aan contact met 
andere mantelzorgers. 
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⚫ Aandacht voor mantelzorgers met een naaste met een niet aangeboren 
hersenaandoening. Het volgen van ontwikkelingen omtrent ondersteuning en 
begeleiding. 
⚫ Aandacht voor mantelzorgers met een naaste met een vorm van dementie. 
Volgen ontwikkelingen omtrent ondersteuning en begeleiding met betrekking 
tot de mantelzorger. 
⚫ Respijtzorg. Op welke manier is het mogelijk de mantelzorgers tijdelijk te              
ontlasten. 

 
Algemeen: 
Onlinebijeenkomsten met diverse op de werkgroep gerichte thema’s zijn 
regelmatig bijgewoond door leden van de werkgroep. Een lid van de werkgroep 
heeft een specifieke cursus online gevolgd bij het LOC.  De cursus was bedoeld 
voor nieuwe leden van de Adviesraad. 
 
Verder hebben de leden van de werkgroep allen een artikel gepubliceerd in de 
Maaskentjer met betrekking tot ieders aandachtsgebied. 
 
Fysiek bezoek  
Bezoek aan “het huis van de toekomst” is door noodzakelijke coronamaatregelen 
gecanceld en hopelijk weer mogelijk in 2022. 
  
Terugblik 2021 
Het project Informele zorg is gestart. Er zijn drie groepen te weten: formele 
respijtzorg, vrijwilligers De Brug out of the box denken, informatiefolder respijtzorg 
invullen is door coronamaatregelen vertraagd maar loopt door in 2022. 
 
Dag van de Mantelzorg (gepland op10 november) heeft niet fysiek plaats 
gevonden in verband met de geldende coronamaatregelen. 
 
Aandacht en begeleiding voor de jonge mantelzorger wordt geboden door de 
consulente Jonge Mantelzorger vanuit het Steunpunt Mantelzorg Maastricht. 
 
Ouders met kinderen met een zorgvraag hebben contacten gehad met 
Consulente. Themabijeenkomsten hebben niet kunnen plaatsvinden in verband 
met de geldende corona maatregelen. 
 
Werkplan 2022  
Zoals eerder genoemd zullen onze ”kernwoorden” vermeld in jaarverslag 2021 ook 
leidend zijn voor verdere inzet en aandacht in 2022.  
 
Terugkijkend ervaren wij onze samenwerking met stakeholders steeds positiever 
en worden wij als werkgroep brede gezondheidszorg/mantelzorg zichtbaarder in 
de gemeente.  
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2.6 Werkgroep PR 
 
Samenstelling: 
Jac Willems 
Jan Raes 
Hein Coumans  
 

Het afgelopen jaar is het aantal mensen dat ons op de FB pagina volgt weer flink 
toegenomen (nu 565). Ook kunnen we zeggen dat het aantal views fors 
toegenomen is (gemiddeld een dikke 3000) 
Wat wel achter blijft zijn reacties op de geplaatste stukken.  
Met de redactie van de Maaskentjer is geregeld  dat zij de artikelen digitaal 
aanleveren waardoor plaatsing op onze FB pagina gemakkelijker gaat. 
Al met al mogen we zeggen dat na een kleine 3 jaar de FB pagina een succes 
begint te worden. 
 

Verslag 2021 en werkplan 2022 

 

De werkgroep Communicatie en PR heeft afgelopen jaar vooral geïnvesteerd in de 
communicatie via Facebook. Op dit moment (feb 2022) zijn er 455 volgers. Het 
bereik van de geplaatste posts varieert van enkele honderden tot enkele 
duizenden personen. 

Ook in 2022 willen we dit medium blijven gebruiken en hopen onder andere via 
deze weg in contact te blijven met onze achterban.  

Verder heeft de werkgroep het afgelopen jaar de website 
(www.gemeentestein.nl/organisatie/adviesraad sociaal domein) van de gemeente 
m.b.t. de Adviesraad van actuele inhoud voorzien.  

 

Sedert sept 2020 wordt door de gemeente Stein een info blad uitgegeven de 
“Maaskentjer”. Door de Adviesraad wordt maandelijks een bijdrage geleverd aan 
dit informatieblad. Eind 2021 vindt er een evaluatie plaats en wordt bekeken of 
deze vorm van informatie verstrekking wordt gecontinueerd.  

Jammer is dat het blad niet huis aan huis kan worden bezorgd 
(kosten/organisatie!?) maar moet worden opgehaald bij een aantal vaste punten in 
de gemeente waardoor het wellicht slechts een beperkt bereik heeft.  

 

3. Tot slot  

Een aantal aandachtspunten, die we het vorig jaar aan het einde van ons verslag 

melden zijn helaas gebleven en hebben zich nog intenser aan ons opgedrongen. 

 

 

We noemen ze nog eens met aanvullingen: 
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⚫ Een desinteresse van de burgers in beleidsparticipatie door de 

ingewikkeldheid en complexiteit van belangen. In Zuid Limburgs verband zijn de 

Adviesraden samen met medewerker van het SCR een cyclus gestart om samen 

na te denken wat de bijdrage van de Adviesraden in het overbruggen van deze 

kloof kan zijn. 

⚫ Meer afhankelijkheid, decentralisatie en de neiging tot centralisatie door 

nieuwe wetgeving, die de gemeenten maar dienen te volgen. Nu wordt op 

diverse terreinen o.a. de jeugdzorg voor centralisatie en schaalvergroting gepleit. 

De Adviesraden in Zuid Limburg zoeken via intentieverklaringen naar een manier 

van ondersteuning van elkaar bij het adviseren en het zoeken van consensus bij 

adviezen die via gemeenschappelijke regelingen op regio niveau zijn opgezet . 

⚫ De aanzuigende werking van het abonnementstarief in de WMO waardoor 

de WMO onbetaalbaar dreigt te worden. In de jeugdzorg is er in elk geval weer 

een pleidooi voor een vermogenstoets. Waarschijnlijk een begin ook voor andere 

terreinen.  

⚫ Het “over de schutting zetten” van moeilijke gezinnen, verslaafden en 

verwarde personen naar andere gemeenten met o.a. verhuis premies.  

⚫ De "verbreding" van het sociaal domein door o.a. de invoering van de 

nieuwe omgevingswet. 

⚫ De gemeente heeft, naar aanleiding van de financiële tekorten,  in 2020 

een kader geschapen voor beheersmaatregelen in het sociaal domein. Via 

kwartaalrapportages trachten we deze zo goed mogelijk op de consequenties te 

volgen. Doordat deze rapportages niet altijd recent zijn, is het vaak moeilijk om 

een juist beeld van de consequenties en effecten te krijgen. 

⚫ Wij hebben als belangrijke taak om signalen uit de samenleving te vertalen 

in adviezen. Goede contacten in de haarvaten van onze gemeente is een vereiste. 

We hebben in elk geval zoals in de rapportage van de PR werkgroep te lezen is 

flink geïnvesteerd in Facebook en artikelen in de Maaskentjer.  

Om onze en de positie van de Adviesraad te versterken zoeken we ook steeds 

meer op een gestructureerde wijze contacten met de Adviesraden in Zuid Limburg 

en willen we via Burgerkracht  ook de relatie met de Cliëntenraden in de toekomst 

vorm geven. 

 

 

 

Herhaalde oproep  
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We hopen dat steeds meer burgers georganiseerd en ongeorganiseerd contact 

met ons gaan zoeken zodat het verstevigen van onze achterban niet zoals nu te 

eenzijdig blijft. Neem dus naar aanleiding van dit verslag gerust contact met ons 

op. Wij stellen dit zeer op prijs. 

 

Stein, maart 2022 

adviesraadsdstein@gmail.com 


