
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De SAR heeft zeven keer in volledige 
samenstelling digitaal of fysiek vergaderd.  
Daarnaast is een tweetal bijeenkomsten 
georganiseerd met de 
cliëntbelangenorganisaties in het sociale 
domein en hebben leden van de SAR 
informatie ingewonnen bij gemeente en 
vertegenwoordigers van diverse 
organisaties. 

. 

 
• Uitgangspunten Inkoopbeleid Jeugdhulp   

• Hart van Brabant  

• Baliefunctie Team WIJZ  

• Inburgering  

• WMO 

• Beleidsplan 2022  

• Beschermd Wonen.  

 
Over een deel van deze adviezen is in de     

          voorbereiding afstemming gezocht met  
         andere Sociale Adviesraden in Midden- 
        Brabant.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

De SAR weet niet alles. Daarom werken we samen met de andere adviesraden in Hart van 

Brabant en zijn aanwezig bij bijeenkomsten georganiseerd door gemeenten en andere 

partijen. Onze achterban vormt een bron van inspiratie en daarom was het jammer dat we 

in 2021 maar één fysiek achterban-overleg konden organiseren. Wij vragen u om ons 

tussentijds te blijven informeren. 

 

 

                  
               
                 

  
   

 

 

Input GESPREKKEN IN 2021 

 

SAMENWERKING EN VERDIEPING 

 

2021 I N  B E E L D 
S O C I A L E A D V I E S R A A D W A A L W I J K 

L A A T U H O R E N ! 
Wij horen u graag! Kijk op onze website www.socialeadviesraadwaalwij k.nl  voor 
de adviezen en samenstell ing van de SAR en spreek ons aan als u ons ergens 
tegenkomt. 

In 2022 vinden de 
Gemeenteraadsverkiezingen plaats. De SAR 
heeft de voorbereidingen getroffen voor een 
advies over het te voeren sociaal beleid voor 
de nieuwe Collegeperiode 2022-2026 

 
 

De SAR kende een wijziging in de 
samenstelling. Esther de Kok en Leo Pierse 

hebben afscheid genomen. Zij worden 
opgevolgd door Loes Haarmans en Miranda de 

Laat. 

Gesprekken met externen gingen over: 
 
 

• Stichting Jongerenwerk 
(Tavenue) 

• (echt)scheidingsloket 

• De Koepel Sociale 
Adviesraden 

• Regionale inkoop jeugdzorg 

Medewerkers van de gemeente 
Waalwijk hebben wij gesproken 
over:  

• Jeugdhulp 

• Gezondheid en sportbeleid 
Team WIJZ 

• Wet Inburgering  

• Eenzaamheid 

• WMO beleidsplan 

De SAR wil graag uw input. Via 
onderstaand emailadres horen wij 
graag van u!  
 
Info@socialeadviesraadwaalwijk.nl 

ADVIEZEN VERGADERINGEN 

http://www.socialeadviesraadwaalwijk.nl/

