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1. Inleiding 
 

In het afgelopen jaar heeft de Adviesraad vooral geïnvesteerd in het contact leggen met 

belangrijke vindplaatsen voor beleidsbeïnvloeding in de Steinse samenleving. Deze dragen 

bij tot een relevante signalerings- en adviesfunctie. Op deze wijze proberen we steeds 

meer representatief te zijn voor burgers, zowel georganiseerd als ongeorganiseerd, die 

willen participeren in het  beleid in het sociaal domein. Zo hebben we alle beeldvormende 

vergaderingen van de Gemeenteraad bijgewoond, hebben geparticipeerd in belangrijke 

platforms en bijeenkomsten, waar samen met de burgers beleidsvoorstellen worden 

uitgewerkt en hebben we vooral ook de contacten met de ambtenaren geïntensiveerd om 

op deze wijze zo vroeg mogelijk in de beleidscyclus terecht te komen. 

 

Eerst geven we in dit verslag een opsomming van activiteiten, voor zover deze niet 

uitdrukkelijk in de rapportage van de werkgroepen opgenomen staan. Vervolgens komen 

de werkgroepen aan bod.  

In het verslag worden de activiteiten van het afgelopen jaar opgesomd en van een 

evaluatie en terugblik voorzien. Tevens wordt aangegeven wat de plannen voor 2019 zijn. 

Deze proberen we zo concreet mogelijk te verwoorden. 

 

 

2. Activiteiten (algemeen) 
 
Meer specifiek gaat na deze paragraaf de rapportage van de werkgroepen in op 

activiteiten op hun gebied (armoede, participatiewet, brede gezondheidszorg, 

welzijnswerk, mantelzorg en pr) 

 

Bestudeerd hebben we : 

 

 Economisch beleidsplan 2017-2020 

 Strategische beleidsvisie gemeente Stein (zie adviezen verderop) 

 Coalitieakkoord 

 Rapport van de Rijksoverheid: De juiste zorg op de juiste plek. 

 Informatie via de Koepel Adviesraden Sociaal Domein (informatie m.b.t. 

ontwikkelingen terrein van Sociaal Domein  

 IBABS systeem m.b.t relevante Raadsdocumenten 

 Nieuwsbrief jeugd 

 Kwartaalrapportages Sociaal Domein 

 Jaarrapportage toezicht WMO   

 Organogram van de gemeente en outputplanning 2018 

 Nieuwe centrumregeling Jeugdhulp 

 Kamerbrief over abonnementstarief WMO 

 

 

Verdere activiteiten voor zover deze niet uitdrukkelijk in de werkgroepen 

rapportages zijn opgenomen waren: 

 

 De bijeenkomst van de KBO Stein over Seniorenbeleid bijgewoond. Hiervan 

hebben we een verslag gemaakt en zullen hier zeker op terugkomen 

 Contacten gelegd met de SJAR (Steinse Jongeren Advies Raad). Afgesproken is 

dat zij in de toekomst op agenda uitgenodigd worden. (zie verder rapportage 

werkgroep jeugd) 

 Cliënt ervaringsonderzoek geadviseerd en mede op basis van onze adviezen is dit 

uitgebreid met een telefonische enquête en groepsinterviews 

 Manifest schoolverlaters en verstandelijk gehandicapten SOL ontvangen. Sol 

(belangenorganisatie van ouders met kinderen met beperkingen) spreekt haar 

bezorgdheid uit over het feit, dat kinderen moeilijk in het arbeidsproces -nadat ze 

de school verlaten hebben- in te schakelen zijn. Wordt t.z.t opgepakt in regionaal 

verband. 
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 Beleid huishoudelijke ondersteuning (normering) is besproken. Nadat in eerste 

instantie uitgegaan is van een arrangementen systematiek is de hulp nu weer 

sterker - ook vanwege juridische noodzaak - genormeerd. 

 Vluchtelingenwerk is besproken. We wachten een tweede vervolgnotitie af. 

 We waren aanwezig op de infomarkt voor (nieuwe) Raadsleden. 

 We hebben kennis genomen van evaluaties m.b.t. DOPS-gewijze 

(dorpontwikkelingsproces) aanpak en Village Deal. 

 We hebben een gesprek gevoerd met ambtenaren over kwaliteitszorg n.a.v. 

jaarrapportage GGD. Geconstateerd is dat wel casuïstiek beschreven is maar te 

weinig bekend is over controle op kwaliteitsmanagement systemen bij de 

aanbieders; deze worden dan ook nauwelijks in beeld gebracht. 

 Bijeenkomst over toekomstig accommodatiebeleid bijgewoond. (zie ook werkgroep  

rapportage) 

 Evaluatiegesprek gehouden met  B & W over ons functioneren. 

 We hebben jurylid geleverd t.b.v. gemeentelijke fotowedstrijd. 

 Een netwerkbijeenkomst DOP bijgewoond. 

 Infobijeenkomsten Omnibuzz bijgewoond. 

 Deelname aan klantenpanel PIW. 

 Evaluatie bijeenkomst verkeersmaatregelingen en toegankelijkheid in het kader 

van VN verdrag bijgewoond. 

 Meegewerkt aan participatiekompas. (check in hoeverre gemeente toegerust is 

voor burgerparticipatie) 

 Meegewerkt aan Intentieverklaring VN platform. 

 Evaluatieformulier dorpenteams ingevuld. 

 Enquête over speerpunten uitvoeringsagenda sociaal domein ingevuld en 

speerpunten benoemd. 

 Presentatie “gemeenschappelijke regelingen” georganiseerd.  

 

 

In Zuid Limburgs verband (overleg adviesraden Zuid Limburg) deelgenomen aan 

Symposium over Jeugd (ZL) en onafhankelijke cliëntondersteuning en het voorzitterschap 

vervuld. Thema's waren o.a. gezondheidsakkoord Limburg en positie zorgvragersoverleg 

 

In Regionaal verband themabijeenkomsten gehouden over wijkteams en de relatie 

zorgvragers- adviesraden . Presentaties waren er van De Pijler, Zorgbelang Limburg, 

Knooppunt informele zorg, Jongeren cliëntenraad Westelijke Mijnstreek en Sociaal 

Overleg Sittard-Geleen. 

  

Vacatures binnen de Adviesraad zijn opgevuld door: Els Lambrichts, Anita Lenssen en 

Hein Coumans 

Els Lambrichts, ,Anita  Lenssen en Ria Wauben hebben deelgenomen aan 

introductiecursussen Koepel Sociaal Beleid,  

 

 

Adviezen uitgebracht m.b.t.: 

 Verordeningen participatiebeleid 

 Strategische beleidsvisie 

 Wijzingen verordening maatschappelijke ondersteuning 

 

 

2.1. Algemene terugblik over 2018 en realisatie werkplan 2018 

 

Er is veel werk verricht en de contacten met ambtenaren, burgers en belangrijke partijen 

zijn geïntensiveerd. Een aantal acties/thema’s hebben we doorgeschoven naar 2019 te 

weten:  

 

 Convenant beschermd wonen 

 Opzet vrijwilligersmarkt  
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 Vervolgnotitie vluchtelingen werk 

 Beleid m.b.t. laaggeletterdheid 

 Integrale aanpak van het ouderenbeleid (dementie e.d.)  

 

Deze onderwerpen komen deels ook terug bij de rapportage van de diverse werkgroepen 

en hun vooruitblik. 

 

3. Rapportage werkgroepen 
 

De werkgroepen participatiebeleid/armoede, jeugd, brede gezondheidszorg/welzijn, 

mantelzorg en PR/communicatie geven hieronder hun eigen bevindingen. 

 

4. Armoedebeleid 
 

4.1. Armoedebeleid; terugblik 2018 

 

Oriëntatie heeft plaatsgevonden op structuur, inhoud, minimabeleid en 

schuldhulpverleningsbeleid . Dit heeft niet geleid tot verdere acties vanuit de werkgroep. 

In 2018 is er een breed platform opgericht, waar partijen die een relatie hebben met 

armoedebestrijding participeren. De werkgroep is hierin vertegenwoordigd en levert in dit 

platform haar bijdrage. 

 

Tijdens de bijeenkomsten zijn speerpunten benoemd o.a.: 

 Bereiken doelgroep en verborgen armoede zichtbaar maken 

 Bekendheid voorzieningen vergroten 

 Aanbod voorzieningen verbeteren en uitbreiden 

 Kansen voor alle kinderen 

 

Dit zou in 2019 moeten leiden tot een nieuw geformuleerd Armoedebeleid. 

 

4.2. Armoedebeleid; werkplan 2019 

 

We willen verder gaan op de ingeslagen weg met betrekking tot het breed platform. 

Deelnemers hieraan zijn o.a. GGZ, Kledingbank, Voedselbank, diverse 

vertegenwoordigers van onderwijsinstellingen en Schuldhulpverlening. 

We willen toezien op een adequate introductie van het armoedebeleid naar alle 

belanghebbenden. 

 

In 2018 hebben we de inspanningen van de gemeente Stein in de Village Deal (integrale 

aanpak) gezien. Wij hopen dat de gemeente dit beleid in 2019, ook vanuit het oogpunt van 

armoede, zal continueren en uitbreiden. 

 

5. Participatiebeleid 

 

5.1.Participatiebeleid; terugblik 2018  

 

Tot op heden is nog weinig zicht op acties van gemeente naar aanleiding van analyse van 

arbeidscapaciteit van uitkeringsgerechtigden van de gemeente Stein (uitgevoerd met 

behulp van Competensys). Behalve dat dit leidt tot een globale indeling tot inzetbaarheid 

van bijstandsgerechtigden op de arbeidsmarkt. 

De zeer geringe capaciteit, aanwezig bij de gemeente, is er volgens ons debet aan dat er 

met betrekking tot doelmatigheid hierin weinig voortgang geboekt kan worden. In diverse 

gesprekken met beleidsmedewerkers heeft de werkgroep regelmatig haar zorgen 

uitgesproken over deze in haar ogen, geringe capaciteit. De werkgroep is van mening dat 
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er niet alleen sprake moet zijn van job coaching, maar dat in haar ogen rendement kan 

worden gehaald uit het inzetten van daadwerkelijke job hunters. 

 

Met betrekking tot Vixia is er nog geen nieuws te melden. Gemeente heeft nog steeds 

geen definitief besluit genomen inzake Vixia en de status van de vorming van het nieuwe 

werkbedrijf en de participatie van de gemeente Stein daarbinnen. 

 

De gemeente Stein voldoet inmiddels aan het door de overheid opgelegde quotum 

arbeidsgehandicapten. 

 

Wij willen onze waardering uitspreken richting de gemeente ten aanzien van het 

aangeboden extra taalonderwijs aan statushouders, bovenop het standaard taalonderwijs 

vanuit de inburgeringscursus. 

 

Er is geadviseerd ten aanzien van de verordening op grond van de Participatiewet 

gemeente Stein 2018. 

 

5.2. Participatiebeleid; werkplan 2019 

 

De gemeente is voornemens haar doelmatigheid met betrekking tot participatie te 

verbeteren. De werkgroep zal deze ontwikkeling nauw volgen en ter zake inbreng leveren 

en uiteindelijk adviseren. 

 

De werkgroep is verder in afwachting van de toekomstplannen met betrekking tot Vixia en 

wenst hier te zijner tijd ook in te adviseren. 

De werkgroep zal verder een vinger aan de pols houden, middels regelmatige gesprekken 

met beleidsambtenaren en uitvoerenden van de gemeente, en daar waar mogelijk met 

cliënten, met betrekking tot het gevoerde participatiebeleid en de zich manifesterende 

knelpunten.  

De werkgroep vindt het verder belangrijk dat “Nieuw Beschut” meer vorm krijgt binnen de 

gemeente en dat de gemeente hierin proactief acteert in plaats van reactief afwachten. 

 

 

6. Werkgroep Jeugd 
 

6.1. Werkgroep jeugd; terugblik 2018 

 

De speerpunten voor 2018 waren: 

 Het verder volgen van de pitches van no cash/no fun. 

 Armoedebestrijding onder jongeren. 

 Contact onderhouden met betreffende ambtenaren van de gemeente. 

 Continueren van werkgroep bijeenkomsten (maandelijks). 

 Contact onderhouden met de SJAR en een vergadering bezoeken. 

 Participeren in een klankbordgroepen. 

 IBABS (gemeentelijk documentatie systeem) bekijken m.b.t. relevante 

onderwerpen voor de werkgroep 

 

We streven naar een pro-actievere samenwerking met ambtenaren, zodat meer co-creatie 

mogelijk wordt. 

 
Vanaf januari 2019 is er een hele nieuwe arrangementen systematiek die gehanteerd 

wordt door het inkoopteam SD in Maastricht. We zullen ontwikkelingen op de voet volgen 

en beoordelen op de impact voor de gemeente Stein en zo nodig adviseren. 
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Als werkgroep zijn we op allerlei fronten actief geweest en zijn we naar allerlei 

bijeenkomsten geweest. 

 

Armoedebestrijding onder jongeren (pitches no cash no fun) 

Vanuit de gemeente is dit onderwerp serieus opgepakt en zijn er bijeenkomsten geweest 

om te kijken hoe Stein dit onderwerp gaat aanpakken. Vanuit de adviesraad zijn we  

aangeschoven met nog andere gesprekspartners en hebben elke keer de adviesraad een 

terugkoppeling gegeven over de voortgang. Het zijn constructieve bijeenkomsten geweest, 

in 2019 zullen deze vervolgd worden 

 

Contact met beleidsambtenaar jeugd gemeente Stein 

 

Dit jaar hebben wij als werkgroep een aantal keren contact geïnitieerd, de respons was 

echter teleurstellend.   

 

Als werkgroep hebben we de volgende activiteiten ondernomen: 

We hebben informatie opgevraagd over de nieuwe arrangementensystematiek van 

de inkoop centrumgemeenten Jeugd. Dit hebben we ontvangen en gedeeld. 

We hebben een manifest gemaild naar de contactambtenaren jeugd namens de 

adviesraden van Limburg en hier antwoord op gekregen. Ook dit gedeeld met  

de adviesraad, in februari kijken we als werkgroep of hier verdere actie op 

ondernomen dient te worden. 

 

6.2. Werkgroep Jeugd; werkplan 2019 

  

Tevens hebben we de nieuwe centrumregeling jeugdhulp ZL, die op 1 januari 2019 

zal ingaan, ontvangen. Alle Zuid-Limburgse gemeenten gaan zich hier opnieuw bij  

aansluiten, voor wat betreft het basispakket (verwerving van zware, residentiële  

jeugdhulp). Er is bij deze nieuwe centrumregeling ook een keuzepakket, bestaande uit de  

ambulante vormen van jeugdhulpverlening, waarbij gemeenten per onderdeel kunnen 

aangeven of ze dit via de centrumregeling gaan/blijven regelen of dat ze dit zelf gaan 

oppakken. Zoals mogelijk bekend maken 4 Parkstad-gemeenten hier gebruik van door de 

ambulante jeugdhulp (het gehele keuzepakket) zelf te gaan organiseren. Sittard- 

Geleen gaat het onderdeel 'dyslexie' zelf organiseren. Gemeente Stein blijft, net 

als de overige ZL-gemeenten, voor het totaalpakket aangesloten bij de 

centrumregeling.  

Dit laatste hebben we onder de aandacht gebracht van de wethouder H. Janssen 

tijdens een vergadering van de Adviesraad. Ook hij heeft de betreffende 

ambtenaren gevraagd ons te informeren over ontwikkelingen binnen de 

Jeugdzorg.  

Er is aandacht gevraagd, bij de beleidsambtenaren jeugd, voor week voor de  

Kindermishandeling. Gevraagd naar de activiteiten van de gemeente m.b.t. dit  

onderwerp. De app “Carefree” is onder de aandacht gebracht van de betreffende  

beleidsambtenaar.   

Via contacten met de gemeente begrepen dat er een update is gegeven over de 

vernieuwde meldplicht kindermishandeling en huiselijk geweld in samenwerking met Veilig  

Thuis. Dit thema is onder de aandacht gebracht van de Adviesraad om in 2019 mogelijk 

een ongevraagd advies uit te brengen m.b.t. het gebruik van de app “Carefree”. Inzet is om  

deze app onder de aandacht te brengen van de Steinse Jeugd door de initiatiefneemster  

en ontwikkelaarster uit te nodigen. In Parkstad is er wel al een project geweest waarbij  

scholen uitleg krijgen en een lespakket is aangeboden. 

Aandacht hebben we gevraagd voor cultuur- en muziekonderwijs voor de jeugd van Stein,  

mede door ontwikkelingen bij Artamuse. Dit blijven we volgen. 

 

Bijeenkomsten werkgroep 

Elke maand komen wij als werkgroep bij elkaar buiten de plenaire vergaderingen om. In de 

tussentijd bekijken we websites van het NJI (Nederlands Jeugdinstituut) op actuele 

informatie en houden we IBABS in de gaten en natuurlijk de media. 
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Contact met de SJAR: 

In februari is de werkgroep bij een vergadering van de SJAR aanwezig geweest, 

Afgesproken is om elkaar uit te nodigen bij onderwerpen die in de vergaderingen 

besproken worden. Bijvoorbeeld de aandacht voor de “Carefree” app, kan zo’n moment 

zijn. 

We participeren in een klankbordgroep bij eventueel nieuwe vragen en volgen het IBABS  

informatiesysteem 

 

 

In plenaire bijeenkomsten willen we ook een keer de beleidsambtenaren en manager 

Jeugd uitnodigen om voorlichting over de stand van zaken te geven. 

 

  

7. Terugblik Brede Gezondheidszorg en Welzijn op actieplan 2018 

 

7.1.Terugblik 2018 a.d.h.v. opgestelde doelen 

  

Beleidsstukken verzamelen die betrekking hebben op onze gebieden “Brede 

gezondheidszorg” en “Levensloop bestendige wijk”.  

Realisatie: Is gebeurd.  

 

Vast aanspreekpunt vragen en aanwijzen van de gemeente. 

Realisatie: namens de gemeente is inmiddels vast aanspreekpunt aangewezen.  

 

Uitbreiding werkgroep naar 4 leden. 

Realisatie: Hein Coumans is aan de werkgroep toegevoegd.  

 

Structuur in werkgroep bepalen en de werklast in balans brengen met bemensing 

werkgroep en expertise. 

Realisatie: Eigen balans zoeken is aan de orde. 

 

Continuïteit in Zorgnetwerk Elsloo. 

Realisatie: Zie verderop punt Zorgnetwek onder Best Practice.  

 

Continuïteit aanbrengen in aandachtsgebied “Eenzaamheid”. Dit thema wordt in overleg 

binnen de gemeente met  werkgroep brede gezondheidszorg opgepakt. 

Sociaal Domein- in de gemeente behandeld en gevolgd. 

 

Continuïteit aanbrengen in ontwikkelingen “Academische Werkplaats Maastricht”. 

Realisatie: Moet nog worden opgepakt.   

 

Contacten “dorpskernen” opbouwen en verstevigen. 

Realisatie: Continuering van bezoeken van bijeenkomsten DOP Stein-Centrum en Oud- 

Stein en Elsloo. 

 

Vertalen van VN-Verdrag naar praktijk. Twee leden zijn lid van het Inclusie-panel en hierbij 

actief betrokken. 

Realisatie: Betrokkenheid bij onderzoek naar de verkeersituatie in Stein middels deelname 

aan werkgroepen. In oktober deelgenomen aan een themabijeenkomst over onderwijs en 

het VN verdrag waar gediscussieerd werd door schoolhoofden/collegeleden/mensen uit 

het bijzonder onderwijs en leden van het inclusiepanel. Een ander aandachtspunt was  de 

toegankelijkheid openbare gebouwen  met o.a. aandacht voor de toegankelijkheid Steinse 

stemlokalen. 

 

Actief volgen beleidswijzigingen “Toekennen Huishoudelijke hulp”.  
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Realisatie: 3 thema bijeenkomsten in 2018 bezocht. Blijven volgen met werkgroep met 

aandacht voor o.a. financiële consequenties. 

 

Actief volgen beleidsontwikkeling ”Mantelzorg”. 

 

In 2018 is gestart met een efficiëntere samenwerking tussen onze werkgroep en WMO 

ambtenaren. Dit heeft geresulteerd in de start van de werkgroep ”Best Practice“ met leden 

van onze werkgroep en betreffende gemeente ambtenaren. De afspraak is dat wij iedere 

drie maanden bijgepraat kunnen worden door de verantwoordelijke beleidsambtenaar over 

voor ons relevante thema's.  

Eerstvolgende thema is: “Eenzaamheid”. 

Deelnemers aan het overleg “Best Practice”: Jet Lancee, Math Habets, Corry op den 

Kamp en Hein Coumans. Van de zijde van de Gemeente o.a. Michael Kalthoff, Floor 

Sonnemans, Sanny Vullers en op verzoek functionarissen van andere betrokken partijen. 

In 2018 is hiermee gestart en het eerstvolgende overleg is in januari 2019. 

 

Verslag Zorgnetwerk “Kwetsbare ouderen Elsloo”. 

Structuur: Lid Adviesraad is ook lid van de denktank. Frequentie van vergaderen is 

éénmaal per kwartaal. In dit overleg is bijvoorbeeld geconstateerd dat het zeer zinvol zou 

zijn een onderzoek op te starten naar de wijze waarop informatie uit de eerstelijns 

gezondheidszorg kan leiden tot een efficiëntere hulpverlening. Aanwezigheid bij avond 

presentaties. Vragen zijn: Hoe multidisciplinair wordt samengewerkt vanuit de huisartsen 

praktijk Elsloo t.a.v. kwetsbare ouderen? Er zijn student presentaties maar ook inhoudelijk 

inbreng per discipline. 

 

7.2. Werkgroep Brede Gezondheidszorg/Welzijn; werkplan 2019   

 

Continuering van inzet m.b.t. het onderwerp Mantelzorg.  

Werkgroep Best Practice uitbreiden met aandachtsgebied “Wonen en Woonwijken”. 

Input verzorgen vanuit Hogeschool Zuyd. D.w.z. relevante notities verzamelen die 

betrekking hebben op onze gebieden. 

Continuïteit borgen van thema’s “eenzaamheid” en ”huishoudelijke hulp”. Zijn herindicaties 

gerealiseerd en wat zijn consequenties t.a.v. de toegekende uren in relatie tot de oude 

situatie? Wat zijn de financiële consequenties en kan de gemeente aanbod hulp 

waarborgen? 

Contacten opbouwen en verstevigen met de dorpskernen. 

Verhogen toegankelijkheid (VN-Verdrag). 

Bijwonen van  themabijeenkomsten over Wonen, Cultuur, Vrije tijd en Sport, Werk en 

Werkgelegenheid,  Gezondheid en Welzijn/Wmo en fysieke toegankelijkheid, 

Accommodatiebeleid volgen. 

Continuering Best Practice en deelname aan Zorgnetwerk”. Discussie: Waar blijft de 

aandacht voor dagopvang?! Dit wordt in heel de gemeente Stein niet aangeboden. Dit 

wordt in de werkgroep mantelzorg ook aangekaart in het kader van respijtzorg. 

 

Er worden rapporten van de overheid gepubliceerd. Voorbeelden zijn “Weten is nog geen 

doen” en “De juiste zorg op de juiste plek”. Deze rapporten zijn inhoudelijk besproken in de 

Adviesraad Sociaal Domein. Besproken is o.a. op welke wijze de gemeente omgaat met 

deze publicaties. 
Positie Gemeente. Als er beleidsstukken van de overheid binnenkomen, dan loopt dit vaak 

via de VNG. Deze komen in de gemeente binnen via diverse kanalen, hier is niet altijd 

structuur in te herkennen. De vraag is dan ook of alle rapporten op de juiste plek 

terechtkomen. Doel is dat we als werkgroepje vanuit “Best Practice”, in dit geval de Village 

Deal, het rapport “De juiste zorg op de juiste plek” bestuderen en evalueren hoe dit uitpakt 

in relatie met bijvoorbeeld kwetsbare burgers in de gemeente Stein.  
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8. Mantelzorg 

 

In april 2018 zijn de leden Els Lambrichts en Anita Lenssen toegetreden tot de Adviesraad 

Sociaal Domein. Samen met Corry Op Den Kamp vormen zij de werkgroep mantelzorg. 

Voor Els en Anita betreft het een introductiejaar, met een eerste verkenning van de 

onderwerpen, die mantelzorg betreffen, in de gemeente Stein. 

Ten aanzien van de hieronder genoemde actie- en speerpunten heeft de werkgroep 

mantelzorg informatie verzameld, overleg gevoerd en mogelijke ideeën aangedragen 

e.e.a. is gedeeld met de adviesraad Sociaal Domein Stein . Er zijn geen (on-) gevraagde 

adviezen inzake mantelzorg, aan het college gegeven in 2018. 

8.1. Mantelzorg; terugblik 2018 

In 2018 was er sprake van contact en structureel overleg met de beleidsmedewerker(s) en 

de mantelzorgconsulent. Dit overleg betrof de gestelde speerpunten o.a. respijtzorg, dag 

van de mantelzorg, mantelzorgvriendelijke / dementievriendelijke gemeente, 

forumgesprekken en beleid.  

De leden van de werkgroep hebben in uitvoerende zin bijgedragen aan bijeenkomsten 

zoals de dag van de mantelzorg, de forumgesprekken met mantelzorgers in de kernen 

Elsloo, Urmond en Berg, Alzheimercafé en thema-avond Mantelzorg DOP WijKerenshei. 

Communicatie met de burger inzake mantelzorg; de voorgenomen nieuwsbrief / krant is 

nog niet door de gemeente uitgebracht. Op de vernieuwde website van de gemeente is 

informatie inzake mantelzorg makkelijker vindbaar.  

Informatie over mantelzorg, beleid en ontwikkelingen van diverse platforms wordt 

bijgehouden en waar relevant gedeeld met de Adviesraad Sociaal Domein. 

Bronnen; Burgerkracht, Mantelzorg Zuid, Koepelorganisatie Adviesraden Sociaal Domein. 

Themabijeenkomst Huishoudelijke Hulp Samenwerkende gemeenten (onafhankelijke 

indicatiestelling). Themabijeenkomst onafhankelijke cliëntondersteuning (Burgerkracht) 

bijgewoond. 

Communicatie met burgers  

Middels de vernieuwde website, presentaties, de start van de forumgesprekken en het 

inloop spreekuur van de mantelzorgconsulent in het DOP aanbod Nieuwdorp en Meers is 

gehoor gegeven aan de wens het ondersteuningsaanbod voor de mantelzorger duidelijker 

uit te dragen. Bewustwording van het ondersteuningsaanbod bij de burgers lijkt 

toegenomen; er zijn meer geregistreerde mantelzorgers, de opkomst bij activiteiten is 

toegenomen. 

Respijtzorg  

Respijtzorg was onderwerp van overleg met de werkgroep, beleidsmedewerkers en 

mantelzorgconsulent. De door mantelzorgers geconstateerde beschikbaarheid van 

logeerkamers is nihil in de gemeente Stein. Gegevens over beschikbaarheid (theorie 

respijtzorg) en gebruik (praktijk respijtzorg) van logeerkamers is onvoldoende bekend bij 

de gemeente. Tijdens beleidsoverleg met buurgemeenten werd dit ervaren tekort niet 

herkend als probleem, er waren geen cijfers bekend. 

Passende mantelzorgwaardering  

De afspraken voor 2018 zijn gevolgd. Er zijn VVV en bol.com bonnen beschikbaar gesteld 

voor geregistreerde mantelzorgers. Op de dag voor de mantelzorger is er een vrij 

toegankelijk feestelijk evenement gehouden in Elsloo. Vouchers huishoudelijke hulp waren 

beschikbaar en verstrekt op aanvraag via mantelzorgconsulent. Benefitspas lijkt 

onvoldoende succesvol om voort te zetten, er wordt te weinig gebruik gemaakt van de 
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korting-pas. De activiteiten rondom mantelzorgwaardering lijken steeds bekender te 

worden door de jaarlijkse herhaling van het aanbod. 

Extra aandacht voor ondersteuning jonge/werkende mantelzorger 

De werkgroep heeft de informatie over dit speerpunt met belangstelling gevolgd. Zie ook 

mantelzorgwaardering. 

Dementie 

De werkgroep heeft de informatie over dit speerpunt met belangstelling gevolgd. Het 

Alzheimer café wordt geregeld bezocht door werkgroep leden. 

Mantelzorg vriendelijkste gemeente van Limburg. 

De gemeente Stein is na Weert 2e geworden bij de verkiezing 2018. Waarbij opgemerkt 

moet worden dat het positief is om op deze wijze in de belangstelling te komen, maar dat 

het gaat om inhoudelijk goed beleid en het winnen van de verkiezing geen doel op zich 

moet zijn.  

De werkgroep mantelzorg wordt door de beleidsmedewerker(s) en de mantelzorgconsulent 

tijdig en voldoende geïnformeerd over actuele en lopende zaken. Er is altijd ruimte voor 

vragen en verheldering. De samenwerking wordt als prettig ervaren. 

 

8.2. Werkgroep Mantelzorg; werkplan 2019 

 

De werkgroep mantelzorg stelt zich ten doel om in 2019 het beleid en de agenda, ten 

aanzien van mantelzorg in de gemeente Stein, proactief en kritisch te volgen en een 

bijdrage te leveren door mee te denken over beleid/kansen en waar mogelijk aanwezigheid 

bij activiteiten. Mogelijk dat er een (on-) gevraagd advies over speerpunten 2019 wordt 

geformuleerd. 

De aangewende middelen om dit doel te bereiken zijn; de informatie in de Adviesraad, het 

contact met de beleidsmedewerkers en de mantelzorgconsulent, het contact met de 

burgers en de algemeen beschikbare informatie vanuit diverse (media-)bronnen. Op deze 

wijze hoopt de werkgroep positief bij te dragen aan de dienstverlening aan mantelzorgers 

in de gemeente. 

De werkgroep leden hebben aandachtgebieden verdeeld en zijn contactpersoon voor 

betreffend onderwerp:   

Corry Op den Kamp: algemene zaken, respijtzorg, jonge mantelzorger.  

Els Lambrichts:              dementie, Alzheimer café.    

Anita Lenssen:  onafhankelijke cliëntondersteuning. 

  

Speerpunten voor de werkgroep mantelzorg 2019 

Communicatie met burgers 

Burgers bewust maken van de ondersteuning, die vanuit de gemeente, geboden wordt 

voor mantelzorgers. Volgen ontwikkelingen en meedenken over o.a. nieuwsbrief, speciale 

krant, website, forumgesprekken, DOP-inloop. 

Respijtzorg 

Volgen ontwikkelingen o.a. woon-, zorglocatie Kerensheide (Stichting St. Josef). Volgen 

onderzoek, beleid en ontwikkeling eigen en samenwerkende gemeenten. 

Mantelzorgwaardering 

Volgen ontwikkelingen (Benefitspas) en meedenken over een passende (vorm-inhoud) 

waardering vanaf 2020. (o.a. vouchers huishoudelijke hulp)  
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Kwartaaloverleg 

Met de beleidsmedewerker(s) en de mantelzorgconsulent. Beleid, ontwikkelingen en 

trends bespreken. 

Actiepunten 

Aanwezigheid bij c.q. ondersteunen van: 

 forumgesprekken 2019 met mantelzorgers 

 dag van de mantelzorg 

 Alzheimercafé 

 Burgercontact / DOP 

    

9. Werkgroep PR 
 

9.1. Werkgroep PR; terugblik 2018 

 

De werkgroep heeft meegewerkt aan : 

 verkiezingskrant 

 input nieuwe gemeentegids met foto 

 bijwerken internetpagina op gemeentelijke internet site 

 

De verdere uitwerking van een facebook pagina t.b.v. de Adviesraad is blijven liggen. Wel 

heeft een instructiebijeenkomst door SJAR leden aan ons plaatsgevonden. 

 

9.2.Werkgroep PR; werkplan 2019 

 

Ter ondersteuning van de communicatie met de burgers van Stein zal facebook pagina 

verder worden ontwikkeld. De internet pagina (www.gemeentestein.nl/adviesraad-sociaal-

domein) zal worden geactualiseerd en aangevuld. Verder willen we minimaal 2 artikelen 

publiceren in het weekblad ViaStein. 
 

10. Tot slot 
 

In het sociaal domein voorzien we door het invoeren van het vast abonnementen tarief  in 

de WMO (17,50 per maand vast voor alle voorzieningen)  een sterke toename van de 

vraag. 

Landelijk is een sterke groei in de jeugdzorg te constateren , waardoor deze financieel, 

mede door het huidige verwijzingssysteem , niet meer beheersbaar is.   

Door de geïntegreerde budgetten bestaat tevens een grote kans dat  sommige sectoren 

(o.a WMO voorzieningen) financieel in de knel gaan komen. De accenten dreigen naar 

jeugdzorg en arbeidsparticipatie verlegd te worden   

 

Het sociaal domein is ingewikkeld en complex met duidelijke samenhang  met andere 

sectoren als bijvvoorbeeld wonen, economische ontwikkeling en zeker 

accommodatiebeleid en subsidiebeleid. Versterking verenigingsleven, toegankelijkheid van 

gebouwen en mogelijkheid tot deelname aan activiteiten is dan gekoppeld aan thema's als 

eenzaamheid, DOP ontwikkeling, voorliggende collectieve WMO voorzieningen en opvang 

verwarde personen. 

Bij de invoering van de omgevingswet zal deze complexiteit toenemen en noodzaken tot 

steeds meer geïntegreerde beleidsplanning. 

De invloed van de afzonderlijke gemeenten kan door regionalisering van dit beleid en 

gemeenschappelijke regelingen afbrokkelen. 

 

Er zal steeds de uitdaging blijven bestaan voor de adviesraad om een goede representatie 

van de burgers bij de beleidsparticipatie te blijven realiseren . Dit houdt dat we onze 

contacten in de Steinse samenleving blijven intensiveren en uitbreiden. 

 

 

http://www.gemeentestein.nl/adviesraad-sociaal-domein
http://www.gemeentestein.nl/adviesraad-sociaal-domein
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Bijlage: samenstelling Adviesraad sociaal domein Stein 2019. 
 

 

 

Samenstelling Adviesraad Sociaal Domein Stein d.d. 12-03-2019 

 

Jan Raes    voorzitter 

Jac Willems  plv. voorzitter, werkgroep participatie/armoede, werkgroep 

PR  

Marlene Claessen                      werkgroep participatie/armoede 

Mary Goossens   werkgroep jeugd 

Roxanne Heijen              werkgroep jeugd 

Ria Wauben                               werkgroep jeugd, werkgroep participatie/armoede 

Anita Lenssen                            werkgroep brede gezondheidszorg/welzijn, werkgroep  

                                                   mantelzorg 

Jet Lancee                                 werkgroep brede gezondheidszorg/welzijn 

Hein Coumans                           werkgroep brede gezondheidszorg/welzijn, werkgroep PR 

Els Lambrichts                           werkgroep brede gezondheidszorg/welzijn, werkgroep 

                                                   mantelzorg  

Tamara Martherus                      werkgroep brede gezondheidszorg/welzijn   

Corry Op den Camp                   werkgroep brede gezondheidszorg/welzijn, werkgroep 

                                                   mantelzorg 

Math Habets                               werkgroep brede gezondheidszorg, welzijn 

 

 

Ambtelijke ondersteuning: 

Marijke Resink 046-4359256 

 

 

 

Adviesraad Sociaal Domein gemeente Stein 

www.gemeentestein.nl/adviesraad-sociaal-domein 

adviesraadsdstein@gmail.com 

  

 

 

 


