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1. Inleiding

Het afgelopen jaar heeft, door de Coronacrisis, ook om andere aandachtspunten gevraagd dan we
aanvankelijk dachten.
Het  inventariseren  in  belangrijke  contacten  die  nodig  zijn  om  een  goede  signalerende  en
adviserende rol  te  kunnen vervullen  en  om samen met  partners  netwerken op te  bouwen en
daarmee te communiceren, heeft door de coronaperikelen nog meer vertraging opgelopen.

Wij  hebben  wel  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 van elkaar,  armoede en eenzaamheid als
bijkomende verschijnselen in de Coronatijd. Hierover hebben we advies uitgebracht.

De gemeenten hebben het moeilijk. De begrijpelijke nadruk op de financiële beheersbaarheid van
de huidige crisis tast in belangrijke mate ook de maatschappelijke infrastructuur en de kwaliteit
daarvan  aan.  We  hebben  in  een  advies  n.a.v.  de  door  de  gemeente  voorgenomen
beheersmaatregelen in het sociale domein aangegeven waar volgens ons de knelpunten liggen en
komen te liggen en waar extra aandacht aan besteed dient te worden .
 
De  mogelijkheid  voor  veel  mensen  om deel  te  nemen  aan  sociale  activiteiten  om zodoende
contacten op te bouwen en te onderhouden, komen sterk onder druk te staan of komen helemaal
te vervallen. De meest kwetsbare en de mensen die niet op een vanzelfsprekende en makkelijke
wijze kunnen deelnemen aan onze maatschappij  kunnen nu gemakkelijk de dupe worden door
allerlei  bezuinigingsmaatregelen.  Volgens  het  Sociaal  Cultureel  Planbureau  (  Zicht  op  de
samenleving  in  Corona tijd)   zal  zeker  de  ongelijkheid,  de  onzekerheid  en  de deelname van
groepen aan de samenleving bij een toenemende periode van Corona en bij ongewijzigd beleid
toenemen.
Zie  ook  ons  advies  n.a.v.  de door  de gemeente  genomen beheersmaatregelen  in  het  sociale
domein . 

We zien het gevaar dat de beheersmaatregelen vooral de kwetsbaren gaan treffen. De gemeente
heeft getracht haar begroting sluitend te maken.
Hiervoor zijn echter aannames geponeerd in de begroting, waarbij het maar de vraag is of deze
realistisch zijn.
Tevens betwijfelen wij of bij bepaalde bezuinigingen niet het paard achter de wagen gespannen
wordt en per saldo de kost niet voor de baat uit gaat.

In ons advies m.b.t. de beheersmaatregelen, die de gemeente noodzakelijkerwijze in het sociaal
domein moet nemen om de begroting rond te krijgen, zijn we uitvoerig op de bedreigingen in het
sociaal domein ingegaan.
Toegezegd  is  door  de  gemeente  dat  in  kwartaaloverzichten  en  via  business  cases  met  ons
transparant de ontwikkelingen gevolgd worden en dat vooral gekeken wordt of de uitgangspunten
en de aannames in de bezuinigingen realistisch zijn. Wij hebben daar op dit moment onze twijfels
bij.
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Eveneens hebben we in ons advies extra aandacht gevraagd voor  kwetsbare groepen en het
behoud van het sociaal vangnet waar mensen in coronatijd terecht kunnen. (Nota : Hoe staan we
als adviesraad in de Coronatijd ervoor?)
Het sociaal domein, nieuwe wetgeving en ontwikkelingen 

We hebben ons samen met  de beleidsmedewerkers  verdiept  in  en adviezen uitgebracht met
betrekking tot de wet Zorg en Dwang in de GGZ, waarbij de procedure indringender voorziet in
zorg en bescherming van het individu en maatschappij. 
Verder  is  uitvoerig  aandacht  besteed aan de nieuwe inburgeringswet,  die  uitgesteld is  naar  1
januari 2022, waarin maatschappelijke activering en taalbeheersing opnieuw uitgewerkt zijn. We
hebben ons versterkt met een contactpersoon, die vanuit eigen ervaringen en deskundigheid dit
aandachtsveld en de vereiste contacten kan bedienen.

We hebben verder advies uitgebracht over schuldhulpverlening en de harmonisatie beleidsregels
participatiewet.  De  gemeente  Stein  heeft  in  2020  definitief  besloten  aan  te  sluiten  bij  het
participatiebedrijf Vidar een samenwerking tussen de gemeenten Sittard-Geleen, Beek en Stein.
(zie verder onder werkgroep participatie)

De jeugdhulp staat nog steeds onder druk. Er ontstaat ook hier weer een drang naar centralisatie
(en  zeker  regionalisering).  De  decentralisatie  levert  in  elk  geval  enorm  veel  kosten  in  de
bureaucratie, door aanbesteding en controle op.  De marktwerking heeft een verstikkende invloed
en kapitaal dreigt  boven kwaliteit te worden gezet.
We hebben de normstelling  in  de  aanbesteding  behandeld.  In  Zuid  Limburgs  verband is  met
andere  adviesraden  en  met  Burgerkracht  Limburg  en  Zuyd  Hogeschool  via  leerkringen  met
betrokkenen een aanzet gevormd om goede adviezen uit te werken. Landelijk is een tendens te
bespeuren om hier  een vermogenstoets uit  te voeren en op deze wijze de miljoenen tekorten
enigszins te dekken.

Het abonnementen tarief in de WMO heeft een zodanige aanzuigende werking en daarbij horende
financiële  druk  dat  het  de  gemeentes  bijna  tot  burgerlijke  ongehoorzaamheid  gaat  verleiden.
Steeds meer gemeenten krijgen hun begroting niet rond of maken merkwaardige moves in hun
begroting,  waardoor  deze  door  de  Provincie  afgekeurd  wordt  en  ze  daardoor  onder  curatele
worden gesteld.  

We hebben vanaf de helft  van het jaar digitaal vergaderd. Dit was een hele ervaring met de nodige
leermomenten. De vergaderingen verliepen sneller en effectief. We misten echter de levendigheid
en de belangrijke informele momenten en uitwisselingen. Deels kunnen overlegsituaties zo blijven.
Belangrijk is echter dat we over belangrijke aangelegenheden weer fysiek kunnen vergaderen en
vooral onze voorgenomen evaluatie over het functioneren van de Adviesraad kunnen doorzetten.
Zonder benoemde leermomenten geen vooruitgang en verbetering.

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 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 2021 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

Wij stellen het uiteraard op prijs als de adviezen opgevraagd worden en ons om verheldering van
genoemde activiteiten gevraagd wordt.
We vinden het nog prettiger als er met suggesties over ons functioneren of mogelijk op te pakken
thema's contact met ons opgenomen wordt.

Verheugd zijn wij met het aantal volgers op onze facebook pagina. Deze pagina willen we steeds
interactiever maken.

Onze plannen voor 2021 proberen we zo concreet mogelijk te verwoorden. Doordat de gemeente
in haar uitvoeringsnota van het sociaal beleid voor 2021 concreet haar plannen aangeeft, kunnen
we hier op aansluiten.

In de pijpleiding zit naast de plannen, die de diverse werkgroepen hierna aangeven zeker :
 Stein als dementie vriendelijke gemeente
 Aandacht voor ouderenbeleid

Niet gelukt tot nu toe is:
 Uitwerking van het concept adoptie van Dorps Ontwikkelings Proces  (DOP)  
 Initiëren  van  gezamenlijk  overleg  over  het  nieuwe  Participatiebedrijf  met  Adviesraden  van

Sittard-Geleen en Beek.

In de toekomst zal aandacht besteed worden aan:
 Uitwerken, in overleg met beleidsnetwerken, van een Businessplan.
 Uitwerken interactieve communicatie  met  burgers  via  de Maaskentjer,  website  en facebook

(ophalen van verhalen naar onderwerpen in het  sociaal domein).
 Jeugdzorg  en  op  grotere  schaal  ideeën  genereren  over  verbetering  (actiepunt  in  overleg

Adviesraden Zuid Limburg met Zuyd Hogeschool).
 Cyclus doorzetten samen met overleg Adviesraden Zuid Limburg over relatie burger-overheid

met Kim Putters als inleider in het najaar. 
 Evaluatie beheersmaatregelen (via kwartaalrapportages en business cases).

Vertrokken leden Adviesraad:
Mevr. Els Lambrechts (per 1 feb 2020)
Mevr. Anita Lenssen (per 1 okt 2020)

Nieuwe leden Adviesraad:
Mevr. Anne Peters (per 1 jan 2020)
Dhr. Salih Suleman (per 1 sept 2020)
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2. Algemeen verslag

Na een opsomming gaan hierna de werkgroepen meer specifiek in op activiteiten (De werkgroepen
zijn : armoede, participatiewet, brede gezondheidszorg, jeugd, welzijnswerk, mantelzorg en pr.)

We hebben bestudeerd:

 Koersdocument participatie en omgevingswet 
 Brochure “Rondkomen” 
 Landelijke koepel; diverse brochures 
 Handleiding: taak van de Adviesraden 
 Nota : “Regionale gezondheidsakkoord 2020-2023”
 Belangennetwerk Kans Plus (mensen met een verstandelijke beperking ]
 Jaarverslag Burgerkracht Limburg
 Inclusie panel (hier maken leden van de Adviesraad deel van uit) 
 Kick off bijeenkomst sportakkoord
 Nieuwbrieven mantelzorg Limburg
 Rapport stichting Mentorschap
 De marsroute naar het nieuwe participatiebedrijf
 In Zuid Limburg verband: Trendbreuk in Zuid Limburg (gezondheidsakkoord)
 Naar een gezonde school een kansrijke start 
 In Zuid Limburg verband : Trendbreuk in Zuid Limburg: Zuid springt eruit.
 In Westelijke Mijnstreek : Over de nieuwe inburgeringswet (participatie en taaleisen)
 Raadsconferentie over wonen bijgewoond
 Gemeentegids
 De Pijler: overzicht pakket aan Corona maatregelen
 Rapport GGD (PSH) in Corona tijd
 Krantenartikel (follow the money ) klachtenprocedure gemeente 
 Theoretische module jeugdzorg 
 Webinar gezondheidszorg
 Een telefoonlijn 
 Folder informeel hulpaanbod PIW in corona tijd (informatiepunt Stein helpt)
 Beleidsplan schuldhulpverlening en uitvoeringsmaatregelen.
 Informatie over Ombudsfunctie gemeente Stein 
 Beleidsbrief  maatregelen  gemeente  in  Coronatijd  (o.a.  maatregelen  met  betrekking  tot

maatschappelijk veld).
 Rapport KPMG (beheersmaatregelen)
 Aanbesteding WMO (presentatie)
 Rapport Sociaal Cultureel Planbureau : 5 jaar decentralisatie
 Tariefverhoging Omnibuzz 
 Normstelling Huisvesting statushouders. 
 Wijk Actie Programma Kerensheide
 Kwartaalrapportages Sociaal Domein gemeente Stein
 Jaarverslag inclusie panel
 Verordening Jeugdhulp Stein
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 Uitvoeringsbesluit Jeugdhulp Stein
 Voortgang Integraal Jeugdbeleid Stein
Verdere  activiteiten  voor  zover  deze  niet  uitdrukkelijk  of  uitvoerig   in  de  rapportages  zijn
opgenomen waren:

 Wat doet de gemeente met het gezondheidsakkoord
 Beeldvormende vergaderingen van de gemeenteraad Stein bijgewoond
 6 wekelijks overleg met wethouder en beleidsambtenaar over actuele zaken in sociaal domein
 Gesprek over kwaliteitszorg in de WMO (fraude, klachtenregeling , kwaliteitsmanagement bij

de aanbieders, keurmerk etc.)
 Voortgang deelname gemeente aan het participatiebedrijf (Kritische Performance Indicatoren    

en harmonisatie van beleidsregels)
 Werkgroep levensloop bestendig wonen in Elsloo
 Met adviesraden Westelijke Mijnstreek: inleiding over positieve gezondheid 
 Bouwen aan learning community's (Zuyd Hogeschool)
 Uitvoeringsagenda WMO gemeente Stein
 Outputplanning gemeente Stein 2020
 Werkconferentie bijgewoond omgevingsvisie Gemeente Stein
 Publieksacademie Rechtbank Maastricht
 Conferentie samen langdurig en beschermd wonen bijgewoond
 Expertmeeting precarisatie gevolgd
 Meetings Van Zorgnetwerk naar Dorpsnetwerk Elsloo Thema’s zijn levensloopbestendig

wonen en “valpreventie”multidisciplinair vervolg geven

In Regionaal verband (overleg adviesraden Westelijke Mijnstreek):

Deelgenomen aan overleg over wijziging wet Zorg en Dwang, verplichte GGZ, aandachtspunten in
de Wijkteams en inventarisatie onafhankelijke cliëntondersteuning.

In Zuid Limburgs verband :

Voorzitterschap vervuld overleg adviesraden Zuid Limburg. 
Symposia bijgewoond over: relatie adviesraden en overheid en trendbreuk in Zuid Limburg, het
gezondheidsakkoord, project naar een gezonde school en een goede start en op zoek naar de
Limburg factor.

Adviezen uitgebracht met betrekking tot:
. 
 Actieprogramma lokaal integraal Jeugdbeleid,
 Harmonisatie beleidsregels participatiebedrijf
 Schuldhulpverlening 
 Normstelling aanbesteding WMO ondersteuning (in voorbereiding)
 Advies met betrekking tot verordening jeugdhulp (aangevraagd)

Adviezen  zijn  gepubliceerd  in  IBABS van  de  gemeente  Stein  als  integraal  onderdeel  van  de
Raadsbesluiten en opvraagbaar via adviesraadsdstein@gmail.com
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3. Rapportage werkgroepen

De  werkgroepen  armoede,  participatie,  jeugd,  brede  gezondheidszorg/welzijn ,  en
PR/communicatie geven hieronder hun eigen bevindingen.

3.1 Armoedebeleid

Samenstelling werkgroep :
Marlene Claassen
Anne Peters
Jac Willems

Terugblik 2020
Ook in 2020 is vanuit de werkgroep armoede deelgenomen aan de bijeenkomsten van het, op
initiatief  van de gemeente samengestelde, breed platform financiële gezondheid.  Deze hebben
twee keer (via Teams) plaatsgevonden in 2020. 
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.

Inmiddels is er stevig geïnvesteerd in het informatie materiaal ten behoeve van de doelgroep. Zo
verscheen er een krant financiële gezondheid,  een folder “rondkomen” en een info folder voor
jongeren 18+. Uiteraard is deze info ook beschikbaar via de website van de gemeente.

In kader van ‘kansen voor alle kinderen’ zijn er in december 2020 wederom kinderkleding dagen
georganiseerd.  Vanwege  de  coronaregels  is  de  doelgroep  in  de  gelegenheid  gesteld  om  in
Maasbracht  (Kledingbank)  op  afspraak  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.  Via  het
wijkactieprogramma Nieuwdorp werd in 2020 gestart met gesprekken met inwoners om zo zicht op
de financiële gezondheid te krijgen. 
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 nog weinig tot geen gehoor bij de gemeente. 
In  kader  van  het  beleidsplan  schuldhulpverlening  is  er  in  2020,  door  de  Adviesraad  Sociaal
Domein, een uitgebreid advies geschreven. Vanuit het college van burgemeester en wethouders is
uitgebreid  geantwoord  op ons  gegeven advies.  Enkele  aandachtspunten vanuit  dit  advies  zijn
meegenomen naar het werkplan van 2021.
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Werkplan 2021
Per 1 januari 2021 wijzigt de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. Gemeenten krijgen dan meer
mogelijkheden om inwoners met betalingsachterstanden vroegtijdig een hulpaanbod te doen.
Daarnaast worden de volgende wetten van kracht vanaf deze datum:
- Wet adviesrecht
- Wet vereenvoudiging beslagvrije voet
- Wet stroomlijning keten bij derdenbeslag
Om uitvoering te geven aan deze wetswijziging en de nieuwe wetten is binnen de gemeente een
beleidsplan Schuldhulpverlening opgesteld. 

Voor wat betreft beleid en de praktijk zal de aandacht in 2021 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. Een aanbod van trainingen en workshops voor gebruikers van schuldregelingen
en voorlichting op maat voor risicogroepen zijn voorbeelden van ondersteuning in 2021

Het 18+ project, waarbij jongeren die 18 worden tussen december
2020 en april 2021 een boekje ontvangen met informatie over alles wat ze moeten regelen, is een
voorbeeld van een voorlichting op maat van een risicogroep.

De werkgroep armoede zal ook in 2021 deelnemen aan de bijeenkomsten 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 preventieproject en het project “vroeg signalering”. Ook wordt er
gemonitord hoe de onderzoeksfase wat betreft de mogelijkheden tot implementeren van ‘collectief
schulden regelen’ verloopt. Deze drie zaken zijn alle afkomstig uit de reactie op het advies gegeven
op het beleidsplan schuldhulpverlening.

3.2 Participatiebeleid 

Samenstelling Werkgroep:
Marlene Claassen
Anne Peters
Jac Willems

Terugblik 2020
In  2020  heeft  het  besluitvormingstraject  met  betrekking  tot  het  samengaan  van  het
participatiebedrijf  van de gemeenten Sittard-Geleen,  Beek en Stein zijn  beslag gekregen.   De
medewerkers van de Vixia BV zijn per 1 juli  2020 in dienst getreden bij  de gemeente Sittard-
Geleen. Het participatiebedrijf heeft inmiddels ook een nieuwe naam gekregen namelijk Vidar. Op 1
januari  2021  zijn  ook  de  werknemers  van  werk-  en  inkomen  overgegaan  naar  het  nieuwe
participatiebedrijf.  De activiteiten inzake het  participatiebeleid hebben zich vooralsnog dan ook
beperkt tot het uitvoeren van taken in het kader van de on-going business. Het voornemen om de
doelmatigheid te verbeteren is helaas niet uit de verf gekomen. De verwachting is dat dit aspect in
de nieuwe organisatie beter uit de verf gaat komen. De werkgroep volgt de ontwikkelingen op de
voet. De gemeente is, gezien de ontwikkelingen rond het participatiebeleid, zeer terughoudend
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geweest met betrekking tot het doen van investeringen. De werkgroep heeft een poging gedaan
om samen met de Adviesraden van Sittard-Geleen en Beek op te trekken in het adviseringstraject
maar  helaas  geen  gehoor  gevonden.  De  werkgroep  is  regelmatig  bijgepraat  over  de
ontwikkelingen. In deze gesprekken is aangedrongen op de ontwikkeling van kritische performance
indicatoren (KPI’s)  om via deze indicatoren de voortgang binnen het participatiebedrijf te kunnen
volgen om daarmede ook de belangen van de burgers van Stein in het vizier te kunnen houden.
De werkgroep participatie heeft uitgebreid geadviseerd in het kader van het besluitvormingstraject
om te komen tot  één regionaal  participatiebeleid.  Concreet  werd geadviseerd ten aanzien van
beleidsregels  participatiewet,  beleidsregels  en harmonisatie uitvoeringsbeleid  en  verordeningen
participatiewet 2021.
In  2020 kregen inwoners en medewerkers van de gemeente te  maken met  extra uitdagingen
vanwege de uitbraak van het coronavirus. Hierdoor hebben zich nieuwe mensen gemeld aan het
loket van het Participatiebedrijf.  Meer  werkzoekenden vragen een bijstandsuitkering aan.  Meer
jongeren verliezen hun werk en ondernemers doen een beroep op de TOZO-maatregel. Op het
moment van de samenstelling van dit jaarverslag beschikken we nog niet over concrete cijfers.
Ook zijn er geen signalen met betrekking tot eventuele knelpunten vernomen.

Werkplan 2021
De aandachtspunten vanuit  het  advies inzake één regionaal  participatiebedrijf  worden door  de
werkgroep participatie ook in 2021 gevolgd.
De werkgroep houdt 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 te
formuleren  Kritische Performance  Indicatoren en  de  daaraan  gekoppelde  rapportages  moeten
daarbij  helpen.  Verder  staan we uiteraard open voor  signalen  van de doelgroep en gaan we
regelmatig gesprekken aan met vertegenwoordigers van de gemeente.
We gaan ervan uit dat ‘nieuw beschut’ de benodigde aandacht zal krijgen en daarmee in 2021 zijn
definitieve vorm krijgt.
Verder  zal  ook  de  invoering  van  de  nieuwe inburgeringswet  de  nodige  aandacht  vragen.  De
implementatie is verschoven van 1 juli 2021 naar  1 januari 2022. 

3.3 Werkgroep Jeugd

Samenstelling werkgroep:
Roxanne Heyen
Marij Goossens
Ria Wauben

Jaarverslag werkgroep Jeugd 2020
Dit jaar zijn we als werkgroep Jeugd vooral bezig geweest met het volgen van de ontwikkelingen
binnen de jeugdhulp en hebben hier een aantal keren met de beleidsambtenaar over gesproken.
Als  werkgroep  zijn  we  elke  maand  bij  elkaar  gekomen  om  stukken  te  bestuderen  die  we
toegestuurd hadden gekregen met de vraag voor advies, reactie of om te lezen. Daarnaast hebben
we deelgenomen aan de vergaderingen van de adviesraad en hebben we indien  mogelijk  de
beeldvormende  vergaderingen  van  de  gemeente  Stein  gevolgd  voor  zover  dit  voor  ons  als
werkgroep van belang was. Corona heeft het helaas onmogelijk gemaakt dat we elkaar live konden
zien. Gelukkig hebben we wel gebruik kunnen maken van online vergaderen.
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Ook hebben we als werkgroep items geplaatst op onze facebookpagina zoals een filmpje met
uitleg over de trendbreuk; informatie over de week tegen de kindermishandeling; week van de
opvoeding; informatie over de carefree app.

Belangrijke items afgelopen jaar waren:
-   Buurtgezinnen; een project binnen gemeenste Stein, vooruitstrevend. Dit project is op kleine
schaal gestart. 
-  De trendbreuk: dit thema heeft niet alleen de aandacht van onze werkgroep maar binnen de hele
adviesraad.
-  De beheersmaatregelen van KPMG (gericht op bezuinigingen binnen het sociaal domein); wij
hebben als adviesraad hier ongevraagd advies over uitgebracht en wij als werkgroep ook m.n. over
het stuk met betrekking tot jeugdhulp. 
Voor  ons  als  werkgroep  is  duidelijk  dat  deze  bezuinigingen  voortvloeien  uit  een  tekort  aan
financiële middelen binnen de gemeente Stein voor het Sociale Domein. Dit is de drijfveer, niet de
beoogde kwaliteitsverbetering en de winst die dit in de toekomst oplevert voor de jeugdhulp. Wij
zijn  derhalve van mening dat  het  nú bezuinigen op de jeugdhulp op de voorgestelde manier,
mogelijk een kostenbesparend effect op korte termijn zal hebben, maar op de langere termijn zal
het kwaliteitseffect zichtbaar zijn en zal er meer zwaardere jeugdhulp nodig zijn om de gevolgen
van deze bezuinigingen op te vangen. Het passend onderwijs is hier een voorbeeld van.
Het is jammer dat er gekozen wordt voor deze gemeentelijke beheersmaatregelen en niet door de
VNG wordt ingezet om het landelijk anders te organiseren. Immers ook  FNV komt met voorstellen
om jeugdzorg drastisch te versimpelen. Is de opdracht ten aanzien van de jeugdtransitie en dit te
leggen bij de gemeenten wel realistisch geweest? Dit is onderwerp van gesprek binnen de VNG
met de landelijke politiek en FNV.
Er  wordt  verwezen  naar  de  rapportage  van  KPMG  als  verantwoording  voor  de  gekozen
beheersmaatregelen. Deze rapportage is voor ons als adviesraad moeilijk te volgen en roept veel
vragen op. Enige uitleg om het te kunnen begrijpen is wel op zijn plaats. Voor ons is duidelijk dat
Stein voor de opgave staat om te bezuinigen en de zorg moet afschalen, maar het treft wel de
kwetsbaarsten van onze samenleving. Pak het dan niet in onder “kwalitatief verantwoord” want het
zijn geen verbeteringen. De problemen schuiven we voor ons uit waardoor ze op den duur groter,
lees duurder, worden.

Verder:
-  We zijn  gevraagd om advies te  geven over  de verordening jeugdhulp Stein  2021-2023.  Als
werkgroep hebben we hiervoor de collegenota en het uitvoeringsbesluit  bestudeerd en aan de
hand hiervan een gesprek gehad met en beleidsambtenaren om uitleg te krijgen bij onze vragen.
Ons advies is tijdig uitgebracht.
- Het integraal jeugdbeleid volgen we als werkgroep.
- Op verschillende momenten hebben we ons ingeschreven voor workshops via bijvoorbeeld de
Pijleracademie. Deze zijn dit jaar echter vanwege corona niet doorgegaan.
-  We hebben  gereageerd  op  een  concept  brief  inzake  jeugdzorg  die  vanuit  de  gezamenlijke
adviesraden  Zuid  Limburg  is  opgesteld  en  die  gebruikt  kan  worden  in  de  discussie  met  de
gemeente. 

Als  informatiebronnen  gebruiken  we  de  nieuwsbrieven  van  Het  Nederlands  Jeugdinstituut,  de
stukken van de Koepel voor Adviesraden, krantenartikelen etc.
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Werkplan 2021
1. Alle bovenstaande punten blijven volgen.
2. Ophaalsessies vanuit de achterban; hoe kunnen we dit als werkgroep bewerkstelligen. We

willen dit onderzoeken en vervolgens keuzes maken hoe dit stapsgewijs op te pakken.
3. De trendbreuk.

3.4 Werkgroep Brede Gezondheidszorg en Welzijn

Samenstelling werkgroep:
Hein Coumans 
Corry Op den Kamp
Jet Lancee 
Math Habets
Tamara Martherus
 
Afgelopen jaar heeft onze werkgroep een brede nieuwe paraplu geopend: namelijk   de “brede
gezondheidszorg“ en is aangevuld met mantelzorg”.We zijn nu één werkgroep geworden.
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 2020 en leidend blijven in 2021 zijn voor de inzet van onze
activiteiten: implementatie VN verdrag, faciliteren mantelzorg voor alle doelgroepen, aandacht voor
preventieve  gezondheidszorg,  eenzaamheid,  en  dementie  vriendelijke  wijken.  Ook  blijven  we
deelnemen aan de projecten” 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  aan  de  werkgroep  heeft  vanwege  corona  slechts  een  maal  kunnen
plaatsvinden.  Online  bijeenkomsten  met  beleidsmedewerkers  hebben  in  2020  driemaal
plaatsgevonden.
Online bijeenkomsten met diverse op de werkgroep gerichte thema’s zijn regelmatig bijgewoond
door leden van de werkgroep.

Ontwikkelde activiteiten c.q. inzet 
Twee werkgroep leden hebben deelgenomen aan projecten ”van Zorgnetwerk naar dorpsnetwerk
Elsloo ”. Er waren twee projecten te weten:
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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.

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.
Deelname van leden van de werkgroep aan het driejarig lopend onderzoeksproject (subsidiegever
is ZonMw). Titel:  Participatief verbeteren van de zorgrelatie voor zeer kwetsbare thuiswonende
ouderen en hun mantelzorgers ter versterking van hun eigen regie.

Sociale Inclusie Panel 
Actieve deelnamen van twee leden van de werkgroep aan Sociaal Inclusie Panel Stein. Met de
volgende activiteiten: 

 Deelname aan de ”Week van Toegankelijkheid”. 
 Inzet op toegankelijkheid openbare ruimte.
 Volgen van implementatie VN-verdrag naar concreet lokaal niveau in Stein. 
 Deelname aan lokale en regionale vergaderingen,  interview krant (2  krantenartikelen in De

Limburger verschenen, 2 berichten in de Maaskentjer)
 In 2020 gerealiseerd. Geleide lijnen (voor visuele beperking)  in het winkelcentrum. ’t  Brook

gedeeltelijk  rolstoel  toegankelijk,  speeltuin  de  Leent  toegankelijk,  speeltoestel  ’t  Brook
gedeeltelijk rolstoeltoegankelijk, speeltuin de Leent inzake toegankelijkheid van speeltoestellen.

Werkplan 2021
Zoals eerder genoemd zullen onze ”kernwoorden” leidend zijn voor verdere inzet en participatie
maar concreet kan nog genoemd worden. Het Sociaal Inclusie Panel gaat meedenken met Bureau
Verkiezingen in verband met de 2e kamer verkiezingen in 2021.

Het Sociaal Inclusie Panel wil advies geven hoe de toegankelijkheid van het Steinerbos vergroot
kan worden. 
Actueel onderwerp voor 2021 is het ontwikkelen van een normenkader voor indicatiestelling van
WMO-(groeps)begeleiding. Bijeenkomsten hieromtrent worden door twee leden van de werkgroep
actief gevolgd 

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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3.5  Mantelzorg

Samenstelling werkgroep Mantelzorg 
Corry Op den Kamp
Anita Lenssen (tot okt. 2020)
Els Lambrichts (tot 1 feb. 2020)

Jaarverslag 2020
In  2020  was  er  sprake  van  regulier  contact  en  structureel  overleg  (in  verband  met
coronamaatregelen) online met de beleidsmedewerker en de mantelzorg consulent. In dit overleg
werden de geformuleerde speerpunten onder andere communicatie met burgers, respijtzorg, de
jonge  mantelzorger,  dag  van  de  mantelzorger  en  waardering  besproken.  De  leden  van  de
werkgroep hebben deelgenomen aan de bijeenkomsten zoals  “In voor Mantelzorg”. 

Communicatie met burgers inzake Mantelzorg  
Burgers bewust gemaakt van de ondersteuning door middel van een nieuwsbrief, website, DOP-
inloop. Verder werd er gebruik gemaakt van sociaal media. 

Dag van de Mantelzorg en -waardering  
Deze heeft  dit  jaar  vanwege corona helaas niet  plaats  gevonden in  de vorm van een fysieke
bijeenkomst. Mantelzorgers hebben een brief met cadeaubon van 40 euro en chocolaatjes per post
bezorgd gekregen. De jonge mantelzorger een bon van 10 euro.

Respijtzorg
Respijtzorg heeft de aandacht en ontwikkelingen worden gevolgd. Er vindt overleg plaats door
medewerkers van de samenwerkende gemeentes. Er is een folder omtrent respijtzorg beschikbaar
en uitgegeven.

De jonge Mantelzorger
De  Mantelzorg  consulent  voor  jonge  mantelzorgers  heeft  diverse  bijeenkomsten/activiteiten
georganiseerd. Onder andere speurtochten, creatieve middagen en wandeltochten. De aanstelling
voor  de consulent  was voor  de duur  van 1 jaar.  En is  dus afgerond.  De consulent  heeft  een
scholingsprogramma ontworpen wat duidelijkheid geeft in de vraag, behoefte en uitvoering van
mantelzorg. De scholen hebben toegezegd hier aandacht aan te besteden als fysiek onderwijs
weer mogelijk is.

Samenstelling werkgroep
In de loop van 2020 is de samenstelling van de werkgroep veranderd. Els Lambrichts en Anita
Lenssen hebben afscheid genomen van de Adviesraad waardoor de werkgroep nog bestaat uit 1
lid te weten Corry Op den Kamp. Dit is besproken in de Adviesraad en besloten de werkgroep
Mantelzorg te integreren in de werkgroep Brede Gezondheidszorg. Contactpersoon blijft Corry Op
den Kamp.
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Werkplan 2021
De werkgroep Brede gezondheidszorg stelt zich ten doel om in 2021 het beleid ten aanzien van
Mantelzorg proactief en kritisch te volgen door mee te denken over beleid/kansen en waar mogelijk
aanwezigheid bij activiteiten.

De aangewende middelen om dit doel te bereiken zijn de informatie uit de Adviesraad, het contact
met de beleidsmedewerkers en mantelzorg consulent, het contact met 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.

Speerpunten;

- Mantelzorgers die zorgen voor een naaste met Dementie . 
Volgen ontwikkelingen omtrent ondersteuning en begeleiding. Activiteiten volgen die gericht zijn op
Dementie.
- Ouders met kinderen met een zorgvraag.  
Volgen van bijeenkomsten aan de hand van thema’s die aangeboden worden aan ouders. Gezien
de prioritering ontwikkelingen hieromtrent volgen.
- Contracturen Mantelzorg consulent .
Aangezien, als gevolg van de beheersmaatregelen, de subsidie voor de inzet van de Consulent
verminderd is (24 uur per week beschikbaar) en de aanmeldingen van Mantelzorgers gestegen is
tot  1000  personen  is  het  belangrijk  dat  ontwikkelingen  gevolgd  worden  met  betrekking  tot
begeleiding  van  mantelzorgers  en  prioriteren  van  activiteiten  voor  de  mantelzorgers.

3.6 Werkgroep PR
Samenstelling :
Jac Willems
Jan Raes
Hein Coumans 

Verslag 2020 en werkplan 2021
De werkgroep Communicatie en PR heeft afgelopen jaar vooral geïnvesteerd in de communicatie
via Facebook. Op dit moment (feb 2021) zijn er 455 volgers. Het bereik van de geplaatste posts
varieert van enkele honderden tot enkele duizenden personen.
Ook in 2021 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 september 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. 

15
Jaarverslag 2020 en Werkplan 2021 Adviesraad Sociaal Domein Stein  

Werkplan 2021
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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. 

4. 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.

 Een desinteresse van de burgers in beleidsparticipatie door de ingewikkeldheid en complexiteit 
van belangen. 

 Decentralisatie en de neiging tot centralisatie door nieuwe wetgeving, die de gemeenten maar 
dienen te volgen. Nu wordt op diverse terreinen (onder andere de jeugdzorg voor centralisatie 
en schaalvergroting gepleit)

 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 voor andere terreinen.  De steeds oplopende en niet 
beheersbare kosten van de jeugdzorg.

 Het “over de schutting zetten” van moeilijke gezinnen, verslaafden en verwarde personen naar 
andere gemeenten met o.a. verhuis premies. 

 De druk op de geestelijke gezondheid door de nieuwe wetgeving en de coronaperikelen.
 Het integreren van het sociale domein in de omgevingswet.

Hoewel het in deze tijd moeilijk is, willen we adequate signalen uit de samenleving vertalen naar
onze adviesfunctie naar het College van B&W. In dat geval zijn goede contacten in de haarvaten
van  onze  gemeente  een  vereiste.  Hier  blijven  we  hard  aan  werken  door  als  leden  van  de
Adviesraad contacten te onderhouden en te inventariseren. Dit willen we zodra het weer mogelijk is
via fysieke bijeenkomsten samen met partners doorzetten. 

Met de Adviesraden in Zuid Limburg zijn we samen met Hogeschool Zuyd gestart met een cyclus,
eindigend eind 2021, om na te gaan hoe de kloof tussen burgers en overheid in het sociaal domein
meer overbrugd kan worden. Hogeschool Zuyd en Burgerkracht Limburg doen hieraan mee met
onder andere leerkringen en ateliers. Als het fysiek weer mogelijk is sluit deze cyclus af met een
bijeenkomst van alle adviesraden en geïnteresseerden in Zuid Limburg met Kim Putters van het
Sociaal Cultureel Planbureau.

Oproep

We hopen dat ook 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 n.a.v.
dit verslag gerust contact met ons op. Wij stellen dit zeer op prijs.

Stein, maart 2021

adviesraadsdstein@gmail.com
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