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Inleiding.
De Stichting Adviesraad Maatschappelijke Ondersteuning Heerlen, verder adviesraad
genoemd, is door de gemeente Heerlen in het leven geroepen om te voorzien in gevraagd en
ongevraagd advies bij het opstellen van het beleid en de uitvoering van de gemeentelijke
taak in het sociale domein. Het gaat daarbij om de toepassing van de Wet Maatschappelijke
Ondersteuning, de Wet Jeugdhulpverlening en de Participatiewet. In de gemeentelijke
verordeningen die hierop betrekking hebben wordt de adviesraad expliciet genoemd als de
vertegenwoordiger van de opvattingen in deze van de burgers van Heerlen.
De Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de Wmo, heeft als doel burgers zo goed mogelijk
in staat te stellen om deel te nemen aan de samenleving. Ze is vooral bedoeld voor burgers
die daarin problemen ondervinden zoals ouderen, chronisch zieken of mensen met een
verstandelijke beperking. De gemeenten zijn verplicht om kwetsbare en hulpbehoevende
groepen te compenseren door voorzieningen en ondersteuning aan te bieden zoals hulp in
de huishouding of woningaanpassing. Hieruit volgt dat de Wmo van toepassing is op vrijwel
elk gebied van de samenleving. Dat betekent dat de hieronder genoemde taken en
verantwoordelijkheden niet limitatief zijn en allemaal raakvlakken hebben met elkaar:
•
•
•
•
•
•
•
•

Het bevorderen van de leefbaarheid en de sociale samenhang.
Het ondersteunen van vrijwilliger en mantelzorgers.
Het bevorderen van de deelname van mensen met een beperking of een psychisch
probleem aan de samenleving.
Het aanbieden van maatschappelijke opvang.
Het aanbieden van de openbare geestelijke gezondheidszorg.
Het geven van informatie, advies en onafhankelijke cliëntondersteuning.
Het bevorderen van een beleid voor verslaafden.
Jeugdigen met problemen preventief ondersteunen.

De Wet Jeugdhulpverlening geeft de gemeente de taak ervoor te zorgen dat kinderen tot 18
jaar veilig en gezond kunnen opgroeien. De gemeente is verplicht om jongeren en jeugdigen
met problemen hulp te bieden. Met de Jeugdwet moet worden bevorderd dat jeugdigen en
hun ouders niet verdwalen in de hulpverlening. Het is de bedoeling om door dit wettelijk
kader en financieringssysteem de doelmatigheid van de integrale hulp bij meervoudige
problematiek te versterken door een vermindering van regels en bureaucratie. Deze hulp
dient aan een aantal uitgangspunten te voldoen:
•

De hulp moet zoveel als mogelijk een preventief karakter hebben en uitgaan van de
eigen verantwoordelijkheden en mogelijkheden van jeugdigen en hun ouders en met
inzet van het eigen sociale netwerk.
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•
•
•
•

Het opvoedkundige klimaat in gezinnen, wijken, scholen en in voorzieningen als
kinderopvang en peuterspeelzalen versterken.
De hulp moet in een zo vroeg mogelijk stadium, zo snel mogelijk, zo dichtbij mogelijk
en zo effectief mogelijk aangeboden worden met aandacht voor de effectiviteit.
De hulp moet integraal zijn volgens het principe een gezin, een plan, een regisseur.
Er moet ruimte zijn voor professionals om de hulp te kunnen bieden met een zo laag
mogelijke regeldruk.

De Participatiewet is er om meer mensen, ook mensen met een arbeidsbeperking, aan de
slag te krijgen. De wet richt zich op diegenen die een bijstand uitkering ontvangen, op zij die
in het verleden in aanmerking kwamen voor werk in het kader van de Wet Sociale
Werkvoorziening en op personen met een Wajong uitkering. De gemeente draagt de
verantwoordelijkheid voor mensen die ondersteuning nodig hebben om te kunnen werken.
Ze krijgt instrumenten aangereikt om mensen met een arbeidsbeperking te helpen om een
plek op de arbeidsmarkt te verwerven. De belangrijkste instrumenten zijn subsidies op de
loonkosten en beschut werk.
Met de drie wetten beoogt de overheid een aantal zaken te realiseren. Deze kunnen, zonder
volledig te zijn, voor de advisering door de adviesraad als ankerpunten gelden:
•
•
•
•
•
•
•
•

Mensen moeten sneller dan voorheen geholpen kunnen worden bij zorg of
ondersteuning.
De mensen moeten zorg en ondersteuning krijgen die zoveel als mogelijk aansluit op
hun persoonlijke thuissituatie en hun sociale netwerk. Maatwerk.
Mensen die anderen zorg of hulp willen bieden, zoals mantelzorgers, vrijwilligers en
professionals moeten daarvoor de ruimte en steun krijgen.
Er moet een goede toegang zijn tot zorg en ondersteuning. Laagdrempeligheid.
Samenhang tussen zorg, jeugdhulp en werk en inkomen.
Goede samenwerking tussen professionals, vrijwilligers en mantelzorgers.
Meer voorzieningen hulpmiddelen en ondersteuningsdiensten die mensen in staat
stellen om thuis te blijven wonen.
Ruimte en stimulans voor zorginitiatieven van particulieren.

Over het gemeentelijke beleid en de uitvoering van dit alles adviseert de adviesraad. De
adviesraad is een zelfstandige stichting en is onafhankelijk en vrij, ook om haar eigen
werkwijze te kiezen. Om te kunnen functioneren ontvangt de adviesraad jaarlijks een
subsidie van de gemeente Heerlen.
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1. Doelstelling.
Het doel van de adviesraad is de gemeente Heerlen gevraagd en ongevraagd te adviseren op
de terreinen zorg, welzijn, jeugdhulpverlening en werk en inkomen. Daarnaast het evalueren
van de uitvoering van het beleid en de regelgeving die daarop betrekking heeft. Het gaat in
grote lijnen om de uitvoering van de wetten Maatschappelijke Ondersteuning, de Wmo, de
Wet Jeugdhulpverlening en de Participatiewet. Tezamen vormen deze het hart van het
gemeentelijke sociale domein. Voor de inwoners van Heerlen is de adviesraad een van de
instrumenten om zich uit te spreken over het beleid en de uitvoering daarvan door
gemeente en dienstverlenende instellingen die daarvoor van de gemeente het benodigde
subsidie ontvangen.
De aanpak door de adviesraad moet leiden tot een bijdrage waar de burger van Heerlen baat
bij heeft. Proactief, herkenbaar, dienstbaarheid en zichtbaarheid zijn de begrippen waarmee
de burger van Heerlen de adviesraad moet associëren. Om dit te bereiken besteed de
adviesraad permanent aandacht aan het leggen en onderhouden van contacten met de
burger en stimuleert hem tot betrokkenheid bij het gemeentelijke sociale domein. Vooral die
inwoners van Heerlen waarvoor voorzieningen, in de meest brede zin, van belang zijn om
mee te kunnen doen. Aandachtspunten zijn het inventariseren van wat de burger nodig
heeft, welke rechten daarbij aan de orde zijn en monitoren of de gemeente haar wettelijke
taken binnen het sociaal domein naar behoren uitvoert. Daarnaast is het de taak van de
adviesraad de gemeente nadrukkelijk te confronteren met burgers die tussen wal en schip
dreigen te raken of voor wie het deelnemen aan de samenleving een ver – van – mijn – bed
– show dreigt te worden. Het doel van dit alles is te bevorderen dat burgers naar vermogen
zelf de regie over hun eigen leven kunnen (blijven) voeren. De activiteit “Betrokken in
Heerlen” moet daar vorm aan geven.
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2. Werkwijze.
De adviesraad is door de gemeente Heerlen in het leven geroepen. Haar taak is te adviseren
over het beleid en de uitvoering van de gemeentelijke taken in het Sociale Domein. Voor de
aanpak heeft de adviesraad op de drie terreinen clusters in het leven geroepen. Groepen van
5 tot 6 personen, met inhoudelijke of ervaringskennis op de verschillende onderdelen van
het Sociale Domein. Namens burgers van Heerlen bereiden zij adviezen voor en brengen
deze namens de adviesraad uit. Adviezen over ontwikkelingen die aan de orde zijn binnen de
gemeente of zaken die door burgers worden aangedragen.
De aanpak van zaken die door burgers concreet als probleem worden ervaren, bijvoorbeeld
in de vorm van een klacht, worden binnen de werkgroep Sociaal Signaal aan de orde gesteld.
Dit kan aanleiding zijn om of kortdurende actie te ondernemen maar ook tot het kiezen voor
de aanpak van een thema dat door een van de clusters verder wordt uitgediept. Voorwaarde
is dat deze thema’s verbonden zijn met de ervaringen en opvattingen van burgers en/of de,
binnen het sociaal domein van de gemeente Heerlen, actieve maatschappelijke organisaties.
Samengevat is de taak van de adviesraad dan:
•
•

•

•
•

Het uitbrengen van gevraagde en ongevraagde adviezen aan het college van B&W
van de gemeente Heerlen.
Het voeren van en deelnemen aan overleg waar het gemeentelijk beleid en de
uitvoering daarvan aan de orde is om in een zo vroeg mogelijk stadium de mening
van de adviesraad aan de orde te stellen.
Bijdragen aan het versterken van de samenhang tussen maatschappelijke
organisaties die in Heerlen actief zijn binnen het sociale domein om daarmee de
advisering van de adviesraad te verdiepen en te voorzien van draagvlak.
Het toetsen en controleren van het bestaande beleid.
Het versterken van de rol van burgers, individueel of groepsgewijs door hen actief op
te zoeken en hen zoveel als mogelijk permanent met de adviesraad te verbinden.
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3. Thema’s
In de loop van ieder jaar dienen zich een aantal thema’s aan die betrekking hebben op de
intenties van de regelgeving in het gemeentelijke sociale domein. Vanuit de gemeente
vanwege het ontwikkelen van beleid in het gemeentelijke sociale domein. Vanuit de
uitvoering omdat er op allerlei wijzen informatie beschikbaar komt over de effecten van die
uitvoering voor burgers die de dienstverlening ontvangen. Vanuit burgers en hun
maatschappelijke organisaties omdat zich daar de leemten en knelpunten aandienen
waarvoor de W.M.O., de Wet Jeugdhulpverlening en de Participatiewet een oplossing
moeten bieden. Daarnaast zijn er klachten of signalen vanuit individuele burgers met een
meer algemeen karakter over de gang van zaken in het sociale domein. Door prioriteiten te
stellen wordt er per cluster jaarlijks in een werkplan een keuze gemaakt welke daarvan
zullen worden opgepakt. Mocht er een niet in het werkplan opgenomen thema zijn dat in de
loop van 2019 - 2023 op enig moment actueel wordt, dan zal dat alsnog daarin worden
opgenomen. Zonder volledig te zijn gaat het om keuzen uit thema’s zoals hieronder vermeld:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dementie
Jeugdhulpverlening.
Werk voor mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt.
Armoede.
Verward gedrag en beschermd wonen in wijken van Heerlen.
Onafhankelijke cliëntondersteuning.
Aanbesteding van hulpmiddelen.
Beleid Vitale Ouderen.
Toegankelijkheid van de gemeentelijke voorzieningen.
Bejegening door professionele en gemeentelijke medewerkers.
Levensloop bestendigheid van wijken.
Effectiviteit van sociale buurtteams voor burgers.
Preventie activiteiten gericht op de probleemvelden binnen het sociale domein.
Laaggeletterdheid.
Eenzaamheid.
Schuldhulpverlening.
Geluidshinder.
Luchtverontreiniging.
Functioneren Sociale Buurtteams.
Persoon Gebonden Budget.
Zorgcoöperaties.
Vervoer.
Communicatie in het sociale domein door overheid en instellingen met de burger.
……………………………………………..
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4. Betrokken in Heerlen.
De adviesraad is het orgaan waardoor burgers hun visie kunnen geven over en betrokken
kunnen zijn bij de gang van zaken in het gemeentelijk sociale domein. Het past de adviesraad
dan ook om iedere burger van Heerlen een positie toe te kennen in de adviesraad zodat
deze, als hij of zij dat wil ook actief kan deelnemen. De adviesraad zoekt daarom permanent
naar burgers in Heerlen die zich als lid aan de adviesraad willen verbinden. Zij zullen als
eersten worden gevraagd zich periodiek of ad hoc beschikbaar te stellen voor activiteiten om
relevante thema’s en sociale signalen in Heerlen aan te pakken.
Naast het hiervoor genoemde lidmaatschap formeert de adviesraad een groep van burgers
uit Heerlen die zich door middel van ervaring en kennis een zekere deskundigheid verworven
hebben over onderwerpen die in het sociale domein aan de orde zijn. Een lokale denktank
bestaande uit burgers die zich willen verbinden met de adviesraad. Zij hebben zoveel als
mogelijk verbindingen met het bestaande maatschappelijke middenveld. Zij stellen zich
periodiek of ad hoc beschikbaar om onderdelen van het werk van de adviesraad te
ondersteunen of te begeleiden.
Voor de gang van zaken in het sociale domein zijn niet alleen individuele burgers
verantwoordelijk, maar ook allerlei maatschappelijke organisaties en initiatieven waarvan de
activiteiten relevant zijn voor het welbevinden van burgers in Heerlen. Organisaties die
direct actief zijn in het sociale domein, bijvoorbeeld De Zonnebloem en organisaties waarvan
de activiteiten meer indirect van betekenis zijn zoals bijvoorbeeld sportverenigingen of
wijkorganisaties. De adviesraad wil zich op enigerlei wijze structureel met deze organisaties
verbinden om wederzijds waarde te kunnen toevoegen aan de eigen taak. De adviesraad
hoopt bij deze organisaties informatie te kunnen ophalen en er draagvlak te verwerven om
de adviestaak zo goed mogelijk uit te kunnen voeren.
Naast betrokkenheid van burgers en maatschappelijke organisaties door middel van direct
contact staan ook andere methoden ter beschikking om een effectief netwerk op te bouwen.
Nieuwsbrieven en krantenpublicaties naar aanleiding van thema’s, bijeenkomsten in wijken,
het organiseren van panelbijeenkomsten, filmvoorstellingen over knelpunten en via stands
aanwezig zijn op relevante bijeenkomsten.
Samengevat zijn de activiteiten van Betrokken in Heerlen:
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•

Het werven van leden die periodiek of ad hoc willen deelnemen aan de activiteiten
van de adviesraad.

•

Het organiseren van periodieke bijeenkomsten voor de leden. Hierin gaan het
aangename en de inhoudelijkheid hand in hand. Deze bijeenkomsten vervullen ook
een rol bij het bevorderen de deskundigheid op de voor leden van de adviesraad
relevante onderwerpen.

•

Het koppelen van deelnemers aan de denktank bij de aanpak van thema’s die door
de clusters of Sociaal Signaal worden opgepakt.

•

Het verder zoeken naar burgers van Heerlen die zich aan de adviesraad in de
Denktank Sociaal Domein willen verbinden om hun kennis en ervaring beschikbaar te
stellen.

•

Contact maken met relevante organisaties in Heerlen die activiteiten uitvoeren die
van belang zijn voor de deelname van burgers aan de samenleving die dat niet
vanzelfsprekend kunnen.

•

Het organiseren van activiteiten in de meest brede zin, om burgers te betrekken op
relevante zaken binnen het sociale domein in Heerlen.
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4. Stichting Adviesraad Maatschappelijke Ondersteuning Heerlen.
De Stichting Adviesraad M.O. heeft als taak de continuering en facilitering van de activiteiten
van de adviesraad in Heerlen zoals die door de gemeente in haar verordeningen voor de
verschillende onderdelen van het sociale domein is aangegeven. De taken van de adviesraad
worden uitgevoerd door de verschillende clusters en de werkgroep Sociaal Signaal. Het
bestuur van de stichting heeft daar inhoudelijk enkel indirect bemoeienis mee. Het zorgt
ervoor dat de genoemde onderdelen in staat zijn om de werkzaamheden naar behoren uit te
kunnen voeren.
De ondersteuning van de adviesraad bestaat uit het bieden van een bestuurlijk kader waarin
de rechtspersoon en de financiën zijn ondergebracht. Daarnaast verzorgt de stichting de
administratieve ondersteuning voor de verschillende onderdelen van de adviesraad en
draagt zorg voor de communicatie. Daartoe houdt ze een secretariaat en een redactie in
stand waarvan de taken worden uitgevoerd door bestuursleden en andere vrijwilligers.
Activiteiten van het secretariaat en redactie:
•

Het verzorgen van de post, het notuleren en archiveren.

•

Het verzorgen van de actuele content voor de website, facebook en het uitgeven van
periodieke digitale Nieuwsbrieven en promotiemateriaal.
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