
 

 

 ADVIESRAAD SOCIAAL DOMEIN 
(ASD) GEMEENTE SIMPELVELD  
  

 

  

Jaarverslag 2021  
Voor u ligt het jaarverslag over het jaar 2021 van de Adviesraad Sociaal Domein gemeente 

Simpelveld.   

De Stichting Adviesraad Sociaal Domein Simpelveld is een onafhankelijk adviesorgaan en heeft als 

taak de gemeente Simpelveld gevraagd en ongevraagd te adviseren over beleid op het gebied van 

zorg, jeugd, werk en inkomen. De taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden van de Adviesraad 

zijn vastgelegd in een met de gemeente overeengekomen convenant. De inrichting en werkwijze van 

de Adviesraad  zijn vastgelegd in statuten en een huishoudelijk reglement.  
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Wat doet de Adviesraad Sociaal Domein?  

Onze gemeente heeft belangrijke taken die het leven van mensen direct raken. We hebben het over 

wonen, werken en actief betrokken zijn bij de maatschappij.  Of juist aan de zijlijn staan door 

werkloosheid, schulden of geldgebrek. We hebben het ook over opgroeien, naar school gaan, 

zelfstandig worden. En over ziek zijn en het leven met een lichamelijke en/of verstandelijke 

beperking.  

Dit alles bij elkaar is het sociaal domein waarin wij leven. Onze gemeente maakt het beleid en is 

verantwoordelijk voor de uitvoering. Naast een verplichting uit de wet, vindt de gemeente het ook 

zeer belangrijk dat haar inwoners hierover actief meedenken in de Adviesraad Sociaal Domein.  

Kort samengevat:  De  Adviesraad Sociaal Domein denkt actief mee over de drie taken die de 

gemeente heeft op basis van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), de Jeugdwet en de 

Participatiewet. We geven gevraagd en ongevraagd advies. We doen dit werk als vrijwilligers.  

Samenstelling van de adviesraad  

Onze leden wonen in de gemeente Simpelveld en hebben kennis van en/of affiniteit met de 

verschillende onderdelen van de Wmo, Jeugdhulp en Participatiewet.  

 

Om de verschillende belangen goed te kunnen behartigen, hebben we de Adviesraad in 3 

werkgroepen verdeeld. De werkgroepen specialiseren en verdiepen zich in één bepaalde wet binnen 

het sociaal domein. De werkgroep bereidt de adviezen voor, waarna deze in de gezamenlijke 

vergadering worden besproken. De werkgroepen kunnen zich laten bijstaan door adviseurs dan wel 

door commissies. In 2021 was ten behoeve van de werkgroep WMO met name de commissie 

Toegankelijkheid actief. De instelling van een commissie jeugd is in voorbereiding.  

In maart 2021 zijn drie nieuwe leden toegetreden tot de adviesraad. 

 Ad Raaijmakers heeft op 30 september 2021 zijn lidmaatschap van de adviesraad beëindigd. 

Op 1 oktober is er op passende wijze afscheid van Ad genomen. Het voorzitterschap is op 1 oktober 

2021 overgegaan naar Brigitta Custers. 
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Leden van de Adviesraad Sociaal Domein in 2021  
    

Voorzitter  
Ad Raaijmakers (tm 30-9-2021) 

Brigitta Custers (miv 1-10-2021) 

Werkgroep Wmo  

Jo Vaessen (tevens penningmeester)  

Monique Knops 

Brigitta Custers (tm 30-9-2021) 

Werkgroep Jeugd  
Vanessa Krahmer   

Roswitha Barth  

 

Anja Widdershoven-Frijns (tevens secretaris)  

Werkgroep Participatie   Joep Wings  

Ludo Strating (tm 23-11-2021) 

  

Overzicht van de behandelde onderwerpen in 2021 

Algemeen  
  

• De informatie over de adviesraad is te vinden op de website van de gemeente Simpelveld.  

• De adviesraad maakt gebruik van de procesondersteuning door Burgerkracht bij het overleg 

adviesraden Zuid-Limburg, het Parkstad overleg adviesraden en het overleg participatie, 

waardoor regionale afstemming verbeterd wordt.  

• De gevolgen van de coronamaatregelen voor de samenleving en de doelgroepen binnen het 

sociaal domein waren nadrukkelijk punt van aandacht.  

• De samenwerking met de gemeente Voerendaal binnen het sociaal domein vindt geen 

doorgang, hetgeen de adviesraad betreurt. 

• De herziening van de subsidieverordening en de toekomstige plaats van de adviesraad hierin. 

 

Speciale aandachtsvelden binnen het Sociaal Domein die met de gemeente zijn besproken in 

2021:  

Werkgroep Participatiewet  
√ Nieuwe Wet inburgering met ingang van 2022     

√ Participatiewet:  inlichtingenplicht, fraude en de menselijke maat   
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√ Toetreding gemeente Beekdaelen tot Kompas 

√ Armoedebeleid opnieuw opstellen en vormgeven 

√ Voorzieningenwijzer  

√ Aandacht voor het aanbieden van gemeentelijke informatie in begrijpelijke taal  

√ Vroegsignalering/schuldhulpverlening    

Werkgroep Jeugd   
√ Ontwikkelingen jeugdwet en besteding extra budget voor jeugdhulpverlening 

√ Uitvoeren regionale en nationale preventieagenda  

√ Preventieplan alcohol- en drugsbeleid jeugd 

√ Het JOG (Jongeren op gezond gewicht) project  

√ Gezonde basisschool van de toekomst 

√ Invoeren doorlopend Cliëntervaringsonderzoek jeugd  

Werkgroep WMO  
     √ Ondersteuningsprogramma voor welzijnsactiviteiten voor ouderen in Simpelveld   

√ Bespreking mogelijkheden tot herziening invulling mantelzorgcompliment   

√ Decentralisatie beschermd wonen en opvang miv 2022 

√ Aanpak bestrijding eenzaamheid 

√ Werkgroep toegankelijkheid betrekken bij uitvoering nieuwe inrichtingsplannen 

√ Aanbesteding Hulp in de Huishouding 

√ Doorontwikkeling Durpswinkel en informatie Impuls over activiteitenplan Rode Beuk 

√ Meer bekendheid geven aan Clientondersteuning bij aanvragen WMO  

√ Invoeren doorlopend Cliëntervaringsonderzoek WMO 

Overzicht uitgebrachte adviezen/reacties  
•  D.d. 02-06-2021:  Reactie aan college n.a.v. digitale presentatie client-

ervaringsonderzoek WMO en Jeugd. 
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•  D.d. 05-07-2021: Tussentijds preadvies gezamenlijke adviesraden Zuid Limburg in 

aanloop naar definitief advies m.b.t. Concept Regiovisie Jeugdhulp 2023 Zuid-Limburg 

 

Vergaderfrequentie  
In het jaar 2021 heeft de adviesraad 9 vergaderingen gehouden:  

• 5 x adviesraad onderling   

• 2 x ambtelijk overleg met de beleidsambtenaren  

• 2 x bestuurlijk overleg met de beleidsambtenaren en de wethouders  

Ook in het jaar 2021 werden de vergaderingen vanwege de corona beperkingen nagenoeg allemaal 

digitaal via zoom en teams georganiseerd. 

Verder hebben leden van de adviesraad naast bovenstaande reguliere vergaderingen de volgende 

bijeenkomsten bijgewoond:  

• Overleg Adviesraden Sociaal Domein Zuid-Limburg, diverse bijeenkomsten  

• Overleg Adviesraden regio Parkstad, diverse bijeenkomsten  

• Overleg Adviesraden regio Parkstad cluster Participatie, diverse bijeenkomsten 

• Diverse verdiepende bijeenkomsten georganiseerd door Burgerkracht/Pijler academie 

• Kernpartners-overleg Eenzaamheid 

• Parkstad Advies Groep Beschermd wonen, Opvang en Verward gedrag 

• Diverse bijeenkomsten SOL Oostelijk Zuid-Limburg (Samenwerkingsverband Ouders van 

verstandelijk beperkte mensen in Limburg)  

• Voorlichting Kompas m.b.t. fraude, inlichtingenplicht en de menselijke maat binnen de 

participatiewet 

• Conferentie Wittemerberaad  “Op weg naar een rechtvaardige inkomensverdeling” 

• Herijking armoedebeleid  

• Informatiebijeenkomst Nieuwe Wet Inburgering m.i.v. 2022  

  

  


