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De Adviesraad werkt samen  
met beleidsmedewerkers van 
gemeente Heeze - Leende en er zijn 
contakten met het Sociaal Team 
(voor Wmo-vragen) en het  
Centrum voor Jeugd en Gezin 
(voor vragen rondom jeugd en gezin).

Adviesraad Sociaal Domein



Op 1 januari 2015 is de nieuwe Wet Maatschappelijke Onder-
steuning (Wmo) ingevoerd als opvolger van de Wmo uit 2007.  
Tevens heeft de gemeente de verantwoordelijkheid gekregen voor 
de uitvoering van de nieuwe Jeugdwet en de Participatiewet. 

De gemeente heeft bij de uitvoering van deze drie wetten een 
beduidend grotere verantwoordelijkheid gekregen waarbij 
steeds het leidend principe is dat mensen zo lang mogelijk 
thuis kunnen blijven wonen en kunnen participeren in het 
normale maatschappelijke leven. Daarbij wordt ze geadviseerd 
door de Adviesraad Sociaal Domein. 

De Adviesraad is het formele adviesorgaan van de gemeente 
in het kader van de Wmo, de Jeugdwet en Participatiewet en 
geeft het College van B&W en de Raad gevraagd en onge-
vraagd advies waarin wij aangeven wat ons inziens voor u 
als burger belangrijk is. 

De Adviesraad bestaat uit een aantal betrokken inwoners van 
de gemeente Heeze-Leende. De leden nemen deel aan de 

Wat doet de Adviesraad  
Sociaal Domein voor u?

U vertegenwoordigen!



Adviesraad vanuit een cliëntenorganisatie, maatschappelijke 
groepering of vanuit de eigen professionaliteit. Zij kun-
nen aangeven wat er bij burgers/cliënten leeft en kunnen 
aan onze eigen achterban informatie geven over hoe de 
Wmo, Jeugdwet en de Participatiewet functioneren in onze 
gemeente.

De Adviesraad houdt zich bezig met het welzijn en de  
participatie van alle burgers die zorg of ondersteuning nodig 
hebben in de gemeente Heeze-Leende. 

Namens hen adviseert de Adviesraad het college van  
B&W over het beleid en de uitvoering van de Wmo,  
de Jeugdwet en Participatiewet. 

Bijvoorbeeld als het gaat om de vormen van hulp en voor-
zieningen, zoals huishoudelijke hulp, aangepaste woningen 
en vervoer. En ook op het gebied van de leefbaarheid van 
dorpskernen en de ondersteunende voorzieningen voor 
bijvoorbeeld jeugd, ouderen en mensen met een beperking.

Samen 
sterk!

Ons motto



Alle burgers van de gemeente Heeze-Leende moeten 
volwaardig mee kunnen doen aan de samenleving. 
Als de zelfredzaamheid in gevaar komt, moeten burgers 
kunnen rekenen op ondersteuning. 

Het belang van u als burger vormt het uitgangspunt bij het 
beleid van de gemeente. Wij zien er daarom op toe dat het 
beleid van de gemeente Heeze-Leende er op gericht is dat 
de zelfredzaamheid en de participatie van haar burgers 
gestimuleerd wordt en letten er op dat de gemeente de wet 
op een voor de burgers goede wijze uitvoert.

U kunt ons daarbij helpen om dit zo goed mogelijk te doen:
• Geef ons door wat nog niet goed gaat
• Meld ons wat wel goed gaat
• Kom met ideeën voor verbetering
• Kortom: houd ons op de hoogte  
  email: adviesraad.sd.hl@gmail.com    
  postadres: Jan Deckersstraat 2, 5591 HS Heeze

U kunt ons ook helpen!



Adviesraad Sociaal Domein

Nadere informatie
Op de site van de Gemeente Heeze-Leende kunt u onder de 
rubriek Inwoners,  Zorg/Wmo nadere informatie vinden over 
de Adviesraad Sociaal Domein, het Wmo-beleid, de Jeugdwet 
en Participatiewet.

Hoe kunt u ons bereiken?

Of schriftelijk op 
postadres: 
Jan Deckersstraat 2, 
5591 HS Heeze

Via het volgende 
email adres:  

adviesraad.sd.hl@
gmail.com  

Op de site:


