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1. TAKEN SMO-Raad Brunssum 
De taken van de SMO-Raad zoals deze in haar statuten zijn aangegeven luiden: 
De Stichting is een onafhankelijke adviesraad die ten doel heeft om gevraagd en ongevraagd 
advies te uit te brengen aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente 
Brunssum op het terrein van de thema’s binnen het Sociaal Domein van de gemeente 
Brunssum.  
De thema’s vloeien voort uit de verantwoordelijkheden voor de gemeente op het terrein van 
de Wet op de Maatschappelijke Ondersteuning, de Jeugdwet en de Participatiewet. 
Deze taken zijn ook omschreven in de desbetreffende verordening van de gemeente 
Brunssum: VERORDENING Adviesraad Sociaal Maatschappelijke Ondersteuning 
gemeente Brunssum (deze verordening is in te zien via de link: 
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Brunssum/349867/349867
_1.html. ) 
 

2. INLEIDING 
2017 was geen gemakkelijk jaar voor SMO-Raad Brunssum. Er waren nogal wat personele 
wijzigingen bij de gemeente in het ambtelijke én het politieke corps die ook op het gebied 
van het Sociaal Domein voor nogal wat vertraging hebben gezorgd.  
Gelukkig is onze ervaring in de laatste maanden van 2017, dat ook met de nieuwe 
ambtenaren heel goed valt samen te werken. we constateren dat onze contacten met de 
ambtenaren perspectief bieden en dat we daar tevreden over kunnen zijn. 
Daar staat tegenover dat de politiek in Brunssum einde 2017 erg kwetsbaar is gebleken. De 
ontwikkelingen in Brunssum zijn genoegzaam bekend, daarover hoeven wij op deze plaats 
niet uit te wijden. Het maakte de contacten met de gemeente echter kwetsbaar, wij adviseren 
immers aan het College van B&W. 
 
Ondanks alle gedoe van buitenaf is de samenstelling van de SMO-Raad gedurende 2017 
behoorlijk stabiel gebleven; er zijn slechts enkele personele mutaties geweest. In hoofdstuk 3 
daarover meer. 
We zijn in wisselende samenstelling zo´n kleine 100 keer bij elkaar gekomen, zie hiervoor 
het hoofdstuk 4, “Activiteiten”. Het afgelopen jaar is weer een aanzienlijk aantal schriftelijke 
adviezen aan het College van B&W gegeven, ook deze zijn in hoofdstuk 4 verder 
omschreven. 
 
Enkele zaken die niet goed liepen zijn: 
-De manier waarop met onze schouwadviezen wordt omgegaan. Begrijpelijk vanuit de 
bouwwereld: het is niet leuk om nadat een gebouw er staat, te horen dat er allerlei dingen 
zijn vergeten voor de gehandicapte medemens. Dat daar een zekere vertragende weerstand 
bestaat: het zij zo. Maar wij begrijpen niet goed dat de gemeente in deze niet pal achter de 
SMO-Raad staat. Zo is er nog steeds niet op een goede manier gereageerd op een 
schouwadvies van september 2015, tweeëneenhalf jaar geleden, ondanks herhaalde 
rappels. Dat kan echt niet en dat blijft een nadrukkelijk verbeterpunt. 
-Ook over de gang van zaken rondom de integratienota c.q. Masterplan (gaat over: hoe 
ontwikkelt het SD beleid zich de komende jaren? Waar wil Brunssum in 2026 staan?) is de 
Smo-Raad ontevreden. Hierover is het laatste woord nog niet gezegd.  
 
Er is veel gebeurd in 2017, maar vanwege genoemde ontwikkelingen ook veel blijven liggen. 
In januari 2018 heeft het Raadscollege van de SMO-Raad een soort van bezinningsmiddag 
gepland, dan wordt er verder nagedacht over deze onderwerpen. De bedoeling is dat van 
daaruit een “Beleidsplan Smo-Raad Brunssum 2018 en verder” ontstaat. Dit beleidsplan 
zullen wij als belangrijkste stuk aan dit jaarverslag toevoegen, waarmee we willen aantonen 
dat we de toekomst belangrijker vinden dan het verleden (zie hoofdstuk 7). 
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3. SAMENSTELLING SMO-Raad Brunssum 

 
Het bestuur,  dat de organisatorische en facilitaire zaken regelt. Dit bestuur bestond in 2017 
uit 3 personen: 

- Jan van Laanen, voorzitter 
- Cees Hoogervorst, penningmeester 
- Albert Houkes, secretaris 

 
Het SMO-Raadscollege. Dit college wordt gevormd door het bestuur, de voorzitters van de 
werkgroepen en/of hun plaatsvervangers en enkele door dit college benoemde adviseurs. 
Binnen dit gremium worden alle beslissingen genomen. Het Raadscollege draagt de 
uiteindelijke verantwoording voor de adviezen van de Raad. 
Het SMO-Raadscollege was medio 2017 als volgt samengesteld: 

- het bestuur (zie boven) 
- Nicole Houkes, voorzitter werkgroep Wmo (en Informele Zorg en PR) 
- Jim Frenken, voorzitter werkgroep Jeugd en Gezin (en Cliënt en PR) 
- Jos Moonen, voorzitter werkgroep Participatie 
- John Hermans, voorzitter subwerkgroep Toegang, coördinator Klankbordgroep (en 

PR) 
- Giel Tilmans, voorzitter subwerkgroep Sociale Werkvoorziening (en PR) 
- Roel Hendrix, voorzitter subwerkgroep Werk en Inkomen 
- Martha Keuzenkamp, adviseur-notulist (en Wmo) 
- Math Gilissen, adviseur (uitgetreden per 31-12-3017) 
- Elleke Savelkoul, adviseur-sitebeheer (uitgetreden per 31-10-2017) 

 
De raad wordt ondersteund door een aantal al eerder genoemde werkgroepen, sub- en ad 
hoc werkgroepen. De (hoofd-)werkgroepen zijn:  

- Wmo, vooral kijkend naar zaken en verantwoordelijkheden die het Rijk via de Wet 
op de Maatschappelijke Ondersteuning aan de gemeente oplegt; zorg/gezondheid, 
wonen en wijken, Informele Zorg. Ook de WTCG (Wet Tegemoetkoming Chronisch 
Zieken) heeft de aandacht van deze werkgroep. 
-Jeugd en Gezin, deze werkgroep beziet onder andere de manier waarop de 
ambulante jeugd- en gezinshulp wordt uitgevoerd nu deze zelfstandig door de 
gemeente wordt ingekocht. Verder behandelt zij overige zaken die binnen de 
Jeugdwet vallen.  
Deze werkgroep merkt op dat een betere communicatie met de belanghebbenden 
(de probleemjeugd en hun ouders) een punt blijft waaraan nog gewerkt moet worden. 
-Participatie, met belangstelling voor alle zaken vanuit de Participatiewet, waarin  het 
gaat om Werk en Inkomen en Sociale Werkvoorziening. Deze werkgroep heeft zich in 
hoofdzaak met het armoede- en minimabeleid bezig gehouden. Daarnaast besteedde 
men veel aandacht aan de Visienota Betere Buren 2017-2021 en de verwikkelingen 
rond ISDBOL, beide nog steeds lopende items.  
 

Deze werkgroepen kenden, naast de bij het Raadscollege reeds genoemde voorzitters, 
gedurende 2017 de volgende leden: 

- Ger Beckers (Part.) 
- Truus Bijker (Wmo) 
- Ans Bothmer (Part.) 
- Agnes Dalmeijer(JG) 
- Sjaak Janssens (Part.) 
- Wil Moonen (JG) 
- Angeline Prudon (Part.) 
- Liesbeth Schiffler (Wmo) 
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- Jan Ulaga (Part.) 
- Miriam Tabak (vanaf december 2017, Wmo) 

 
Naast de reeds genoemde (hoofd-)werkgroepen waren in de loop van 2017 ook enkele sub- 
en ad hoc werkgroepen werkzaam: 

- Toegang (agenda 22), deze werkgroep schouwt openbare gebouwen en -pleinen op 
toegankelijkheid, vooral gezien vanuit het oogpunt van mensen met een beperking. 

- Public Relations (PR). Deze groep was verantwoordelijk voor het nieuwe logo van 
de SMO-Raad Brunssum, “renoveert” de site, adviseert over interne en externe 
communicatie en brengt de Raad ook op Sociale Media binnen de belangstelling van 
de burger. 

- Informele zorg. Mede dankzij deze subwerkgroep is Brunssum tot Limburgs meest 
mantelzorgvriendelijke gemeente  van 2017 uitgeroepen! Ook in de geruime toename 
van het aantal geregistreerde mantelzorgers heeft deze werkgroep een belangrijke 
rol gespeeld. Die mantelzorgers krijgen allemaal een mantelzorgcompliment en 
bovendien mogen ze 10 uur van de diensten van Betere Buren gebruik maken.  

- Cliënt. Deze werkgroep kijkt naar de Onafhankelijke cliëntondersteuning, hoe heeft 
de gemeente Brunssum dat geregeld en hoe wordt dat uitgevoerd, en ook beziet zij 
samen met de gemeente een nieuwe opzet van de cliënttevredenheids-onderzoeken) 

- Werk en Inkomen. De werkzaamheden van ISDBOL kritisch volgen en het armoede- 
en minimabeleid zijn de hoofdthema’s van deze werkgroep. 

- Sociale Werkvoorziening. De aandacht van deze werkgroep ligt vooral bij WOZL en 
Betere Buren 

Last but not least is hier te noemen onze Klankbordgroep. Deze groep is samengesteld uit 
Brunssumse Burgers die bereid zijn zo’n 3 a 4 keer per jaar in een informeel overleg met 
elkaar en met een aantal Smo-Raadsleden te praten over allerhande zaken binnen het 
Sociaal Domein. Vooral ervaringen worden hier uitgewisseld, en daarmee probeert de Smo-
Raad de Burger van Brunssum beter te bereiken, en te proeven wat er zoal leeft in de 
samenleving en hoe men de voorzieningen in de gemeente Brunssum ervaart. 
 
De klankbordgroep kende in 2017 de volgende leden: 

- Miriam Tabak 
- Saskia Dekker 
- Wilma Kole 
- Petra Kruijntjens 
- Leo Kruijntjens 
- Jos Quekel 
- Roel van de Leemput 
- Jan van Lierop 
- Sjra Wijkmans 
- Ans Bothmer 
- Truus Bijker 
- Jessie Elkerbout 
- Peter Schaufeli 
- Gerrit Ebbinge 
- John Hermans (coördinator) 
- Liesbeth Schiffler (adviseur) 
- Albert Houkes (adviseur-secretaris) 

 
Naast al deze werkgroepen neemt de SMO-Raad Brunssum ook deel aan Regionaal 
overleg. De steeds betere samenwerking tussen de adviesraden van de Parkstadgemeenten 
blijkt succesrijk. We hadden al het Parkstadoverleg Sociaal Domein (PSD), einde 2017 zoekt 
men ook naar manieren om te komen tot een overleg tussen de Adviesraden van de 18 Zuid-
Limburgse gemeenten.  
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Vanuit PSD is er een regionale werkgroep opgericht die onlangs heeft geadviseerd (alle 
raden deden mee) over nog in de maak zijnde nota’s over beschermd wonen en over 
verwarde personen in Parkstad (in de werkgroep zaten zelfs een paar verwarde personen!). 
Leden van de SMO-Raad Brunssum hebben daar ook aan meegedaan, zelfs een stevige 
inbreng in gehad. Dit is een voorbeeld waarvan de SMO-Raad Brunssum vindt: steeds meer 
zaken spelen zich op een bovengemeentelijk niveau af, en als de SMO-Raden dan in een 
vroeg stadium worden uitgenodigd om te adviseren over Parkstadbeleid, d.w.z. beleid 
waarmee iedere gemeente hier te maken krijgt, is dat een goede zaak. 
 
De SMO-Raad Brunssum is verder nog lid van de Koepel, een Landelijk Orgaan waarbij vele 
gemeentelijke adviesraden binnen het Sociaal Domein zijn aangesloten. 
 

4. Activiteiten 2017 SMO-Raad Brunssum  
De SMO-Raad heeft in 2017 een aantal schriftelijke adviezen gegeven over: 

• Onafhankelijke Cliëntondersteuning 
• Inkoop Ambulante Jeugdzorg 
• Minimabeleid 
• Vervolgadvies minimabeleid 
• Schouw “Mijn Zorg” 
• Verordening Participatie 
• Voortzetting processen Jeugdzorg 

Al deze adviezen zijn vanaf 1 april 2018 te vinden op onze website. 
Deze adviezen kwamen tot stand via veel contacten en overleg, zowel binnen de Raad als 
met de gemeente en het omliggend veld. 
Naast deze schriftelijke adviezen krijgt de SMO-Raad altijd middels het reguliere- en ad hoc-
overleg met Ambtenaren, het College van B&W en de Gemeenteraad mondeling de 
gelegenheid haar mening te geven, en stuurt daarmee tijdig bij in het beleid wanneer zij 
meent dat dat nodig is.  
 
Onderstaande opsomming van de activiteiten in 2017 geeft een indruk wat deze overleggen 
en contacten inhielden: 

• De gehele SMO-Raad (bestuur, Raadscollege en werkgroepleden) kwam 2 keer 
bijeen. 

• Het SMO-Raadscollege (bestuur, voorzitters van de (sub-) werkgroepen en 
adviseurs) kwam 10 keer bijeen.  

• Het ambtelijk c.q. bestuurlijk overleg (bestuur SMO-Raad en 
wethouders/portefeuillehouders, coördinerend beleidsambtenaar en betrokken 
beleidsambtenaren) vond 11 keer plaats, in wisselende samenstelling. 

• Het bestuur vergaderde 14 keer ter voorbereiding en facilitering van diverse zaken en 
pleegde incidenteel overleg met derden en kandidaat medewerkers. 

• Met wethouders werd door het DB en enkele vertegenwoordigers van de 
werkgroepen 2 keer incidenteel overleg gepleegd ten gemeentehuize, met (beleids-) 
ambtenaren kwam (een delegatie van) de Raad eveneens 9 maal bijeen voor overleg 
over diverse zaken. Ook werden enkele Raadsinformatiebijeenkomsten bijgewoond. 

• De diverse werkgroepen kwamen in totaal 38 keer bij elkaar 
• Twee keer gaf de SMO-Raad uitleg over ingenomen standpunten binnen 

Gemeenteraadscommissie-vergaderingen (met de politieke discussie kan en wil de 
SMO-Raad zich niet bemoeien). 

• De Klankbordgroep kwam 3 maal bijeen in een informele setting op diverse locaties .  
• Een bestuurlijk overleg met het CMWW vond 3 keer plaats. 
• Met diverse derden en organisaties waaronder het CMWW, CBO, Huis voor de Zorg 

en ISDBOL, kwamen diverse groeperingen uit de SMO-Raad in totaal 12 keer bijeen 
over allerhande zaken het Sociaal Domein betreffend. 



 

 7 

• De gemeentelijke stuurgroep Laaggeletterdheid werd onlangs opgeheven. De SMO-
Raad constateerde dat dit onderwerp toch de nodige aandacht van de gemeente 
vereist en voerde daarover 2 keer gesprekken met betrokken partijen. 

• Bijeenkomsten van het PSD (Parkstad overleg Sociaal Domein, het overleg van 
adviesraden binnen Parkstad) werden 4 keer bijgewoond door voorzitter en 
secretaris. De voorzitter van de SMO-Raad Brunssum, Jan van Laanen,  is eveneens 
voorzitter van dit overleg. Vanuit PSD werden ook enkele thema-bijeenkomsten 
georganiseerd, deze werden door enkele Brunssumse SMO-Raadsleden bijgewoond. 

• Er werd deelgenomen aan de vrijwilligersmarkt in de Brikke Oave. 
• De klankbordgroep Regiotaxi werd gevolgd, waar nodig werd contact gezocht met 

deze groep dan wel met betrokken (beleids-)ambtenaren. 
 

5. Jaarverslagen werkgroepen 
De jaarverslagen van de werkgroepen zijn (mits voorhanden) te vinden op onze site 
www.smoraadbrunssum.nl 
 
 

6. Financieel jaarverslag 2017 
Aan het begin van dit financieel jaarverslag valt te vermelden, dat een nieuwe penningmeester 
verantwoordelijk is voor de financiën van de SMO Raad. Met ingang van het boekjaar 2017 heeft 
Gerrit Ebbinge zijn taak overgedragen aan Kees Hoogervorst. 
De inkomsten van de SMO Raad bestaan uit de toegekende subsidie van de Gemeente Brunssum. 
Er is afgesproken dat deze subsidie de maximale bijdrage is van de Gemeente aan de SMO Raad. 
Een batig saldo aan het eind van het boekjaar dient teruggestort te worden naar de Gemeente 
Brunssum. 
Zo is in 2017 het batig saldo van het boekjaar 2016 á € 8531,59 teruggestort op de bankrekening 
van de Gemeente. 
Voor 2017 bedroeg de subsidie van de Gemeente een bedrag van € 17500,- 
Aan het eind van het boekjaar 2017 resteert een batig saldo van € 6699,63. Ook dit bedrag wordt 
volgens afspraak in 2018 teruggestort. 
Omdat al enkele jaren een betrekkelijk fors overschot in verhouding tot de toegekende subsidie 
is teruggestort, en dit ook voor 2017 zou gaan gelden, heeft het Bestuur van de SMO Raad over 
dit onderwerp een overleg met onze contactpersoon bij de Gemeente gevraagd.  
In goed overleg zijn een paar punten afgesproken: 
Er is afgesproken dat de SMO Raad voortaan een begroting op hoofdlijnen kan indienen. 
Daarmee heeft de SMO Raad de mogelijkheid gekregen om binnen de goedgekeurde begroting 
verschuivingen aan te brengen wanneer zich tijdens het lopend begrotingsjaar nieuwe 
ontwikkelingen voordoen. Bij het financieel jaarverslag wordt dan verantwoording afgelegd door 
middel van het overleggen van balans en verlies-en winstrekening. 
Ook heeft het Bestuur van de SMO Raad de begroting aan gepast naar aanleiding van de 
resultaten tijdens de laatste drie boekjaren. 
Voor 2018 is subsidie aangevraagd voor een bedrag van € 14000,-. De Gemeente heeft deze 
subsidieaanvraag goedgekeurd en heeft de subsidie inmiddels ook verstrekt. 
 
Een kascontrolecommissie bestaande uit de leden Roel Hendrix en Giel Tilmans controleerden 
over het boekjaar 2017 de kas en bijbehorende stukken, hebben alles in orde bevonden en 
adviseerde het Raadscollege op 26 maart 2018 de SMO-Raad Brunssum en haar penningmeester 
over dit boekjaar decharge te verlenen. Aldus geschiedde. 
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7. Beleidsplan SMO-Raad Brunssum 2018 e.v. Zoals in de inleiding 
aangegeven onderstaand het beleidsplan 2018 zoals de SMO-Raad Brunssum dat 
voor zichzelf heeft opgesteld: 

 
Discussienota Werkplan SMO-Raad 2018 

 
Op basis van de conclusies op onze laatste Heidag, eerder gevoerde discussies met de 
gemeente en enkele andere invalshoeken, onderstaand een concept voor het Werkplan 
2018 van onze SMO-Raad. Voor een deel is daarbij de insteek strategisch -wat willen we op 
de langere termijn bereiken?- en voor een deel is het een werkplan in operationele zin - wat 
willen we in 2018 bereiken? In dit plan zal dat onderscheid omwille van de duidelijkheid, 
zoveel mogelijk worden aangehouden.  
 
1. Verbetering van de contacten met de Brunssumse bevolking 
Lange termijn doelen 
- De SMO-Raad is steeds goed op de hoogte van wat er op het gebied van het sociaal 
domein (SD)  gaande is bij de zo moeilijk te bereiken bevolking aan de "onderkant" van 
Brunssum. Actie: Raadscollege 
-Hiertoe worden gerichte contacten gelegd met bepaalde groepen (bijvoorbeeld in 
themabijeenkomsten).  Ook kunnen SD cliënten worden ondervraagd tijdens de 
contactmomenten met de gemeente. Aktie: nog nader uit te werken  
Wat doen we hier aan in 2018? 
- Aan de bestaande Cliëntervarings onderzoeken (CEO) die grotendeels uit zeer algemene 
vragen bestaan, worden gerichte vragen toegevoegd; de timing van deze onderzoeken wordt 
ook verbeterd. Aktie: ad hoc werkgroep cliënt. (ook: werkgroep Participatie, voor ISDBOL) 
- De SMO-Raad gaat voor bepaalde groepen themabijeenkomsten organiseren. In 2018 
wordt hier een begin mee gemaakt. Aktie: werkgroep PR. 
- Onze nieuwe website wordt een stuk toegankelijker dan de huidige. Hier wordt  momenteel 
de laatste hand aan gelegd door de werkgroep PR. Daarnaast wordt er geïnvesteerd in onze 
Facebook pagina. Aktie: werkgroep PR. 
- De klankbordgroep wordt verder versterkt, en tevens verbreed, zodat  alle geledingen van 
het sociaal domein er goed in vertegenwoordigd zijn. Aktie: Werkgroep Coördinatie 
Klankbordgroep 
 
2. Prioritair thema: Armoede in Brunssum 
Lange termijn doelen 
- Van de diverse gemeentelijke regelingen wordt gemiddeld maar voor ongeveer 50% 
gebruik gemaakt, zo blijkt uit de laatste MER. De SMO-Raad zorgt er mede voor bij dat het 
bereik aanzienlijk (zeg met 10%) vergroot wordt  
- Armoede is een containerbegrip dat vele aspecten kent, zoals: een (meerjarig) laag 
inkomen, werkloosheid, gebrekkige zelfredzaamheid en dito deelname aan de samenleving, 
laaggeletterdheid, slechte gezondheid, schuldproblemen. De SMO-Raad kijkt niet alleen 
naar inkomen, maar naar al deze aspecten als het gaat om het toetsen van de effectiviteit 
van het door de gemeente gevoerde armoedebeleid. Dit moet nog verder worden uitgewerkt 
door een evt. op te richten ad hoc werkgroep Armoede. 
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Wat doen we hier aan in 2018? 
- Met de verantwoordelijke wethouder is afgesproken dat cliënten in keukentafelgesprekken 
nadrukkelijk worden gewezen op bestaande mogelijkheden. Deze afspraak zal zal door ons 
worden gemonitord. Aktie: werkgroep werk en inkomen? 
- Oprichting van een speciale ad hoc werkgroep Armoede (dit thema is immers tot prioriteit 
benoemd). 
 
3. Beïnvloeding van de gemeentelijke politiek 
Wat doen we hier aan in 2018? 
- De kern van het Sociaal Domein (WMO, Jeugd, Participatie) is nu verdeeld over 
verschillende wethouders. Daarnaast lopen er er ook nog een aantal verwante items 
(laaggeletterdheid, onderwijs, GGZ) dwars door diverse portefeuilles. De SMO-Raad 
probeert te bereiken dat er in 2018 één coördinerend wethouder over al deze verwante 
terreinen wordt aangewezen. Deze wethouder is dan tevens ons natuurlijke aanspreekpunt. 
Aktie: DB 
- We stellen een pamflet op dat we aan alle partijen vóór de verkiezingen ter beschikking 
stellen. In dat pamflet wordt kort en bondig ingegaan op de doelstellingen van de SMO-Raad 
en op onze prioriteiten voor de komende 4 jaar. Aktie: Jan 
- We zien dat onze invloed binnen de gemeente toeneemt. Daar gaan we van profiteren, o.a. 
door onze standpunten met regelmaat neer te leggen bij het hele college van B&W. Laatst is 
dat voor een deel al gebeurd in een gesprek met interim burgemeester Leers en met 
wethouder Houben. Aktie: Bestuur 
 
4. Inspelen op bovenlokaal beleid 
Lange termijn doelen 
Een steeds groter deel van het gevoerde SD beleid vindt op een bovenlokaal niveau 
(Parkstad, Maastricht) plaats. Dat betekent dat het nuttig is dat Adviesraden zoals de SMO-
Raad Brunssum, met behoud van de lokale autonomie, steeds meer onderling gaan 
afstemmen met collega-adviesraden in Parkstad en Zuid-Limburg. Daar wordt inmiddels ook 
al stevig op ingezet door middel van het zgn. PSD (Parkstadoverleg Sociaal Domein) en 
door het organiseren van thema bijeenkomsten voor alle adviesraden in Zuid-Limburg. Aktie: 
Jan 
Wat doen we hier aan in 2018? 
We proberen om zo vroeg mogelijk in de bovenlokale besluitvormingsketen te gaan zitten. 
Dus, wanneer beleidsnota’s worden voorbereid door ambtenaren, vragen wij om daarbij 
betrokken te worden, ruim voordat deze in het formele circuit worden gebracht. In 2017 is 
daarmee begonnen, met een succesvol adviestraject n.a.v. conceptnota’s (Heerlen was 
penvoerder) over verwarde personen resp. beschermd wonen. Een Parkstadbrede 
werkgroep heeft hierover adviezen uitgebracht die in de definitieve nota’s door alle 
gemeenten zijn overgenomen. Verder actie: Bestuur 
 
5. Het Masterplan Sociaal Domein en de SMO-Raad 
Lange termijn De huidige versie van het Masterplan Sociaal Domein bevat nog maar weinig 
concrete doelen. Veel van de aanbevelingen hebben te maken met communicatie, 
cultuurveranderingstrajecten, roadshows, onderzoeken, ontwikkeling van trendwatching, etc. 
De SMO-Raad zal er bij de gemeente op aandringen om deze algemene aanbevelingen zo 
spoedig mogelijk te te vertalen in concrete beleidsvoornemens, waarover geadviseerd kan 
worden. Eén van de voor onze Raad belangrijke punten betreft het ontwikkelen van een 
integrale beleidsvisie op het Sociaal Domein. In het Masterplan wordt opgemerkt dat er 
verschillende plannen, visies, beleidskaders op het gebied van het sociaal domein bestaan, 
en dat deze plannen een verschillende looptijd hebben en vaak inhoudelijk niet op elkaar zijn 
afgestemd.  
Ook worden er hier en daar opmerkingen gemaakt over de noodzaak tot ontschotten, over 
één loket en over een uniforme intake. Echter: aanzetten tot een concrete uitwerking 
ontbreken op dit moment.  
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De betrokkenheid van de SMO-Raad bij de huidige versie is minimaal geweest en ook de 
burgers van Brunssum zijn niet of nauwelijks bij de voorbereiding betrokken geweest. 
Doelen: 
Wat doen we hier aan in 2018? 
- Het ontwikkelen van een integrale beleidsvisie op het Sociale Domein door de gemeente is 
voor de SMO-Raad prioriteit nr 1 in dit dossier. Daar zal middels een op te stellen advies bij 
de gemeente op aangedrongen worden. Aktie: Raadscollege. 
- De vaststelling van het Masterplan door de gemeenteraad schuift steeds naar achteren. 
 Nu gaat de nieuwe gemeenteraad zich hierover uitspreken. Dat betekent dat het plan pas 
diep in het najaar zal worden vastgesteld  en dat de concrete uitwerking in 2019 e.v. zijn 
beslag zal krijgen. Intussen zijn de basis nota’s over WMO, Participatie en Jeugd al in 
2015/begin 2016 geschreven -kort na de decentralisatie- in de toenmalige verwachting dat 
het masterplan er al in 2017 zou liggen. Met andere woorden: de periode van betrekkelijke 
stuurloosheid duurt nu erg lang. Voorstel: de SMO-Raad gaat adviseren  over een 
tussentijdse vertaalslag van het Masterplan naar een paar aanjaagprojecten waarmee al in 
2018 kan worden gestart, zoals: raakvlakken tussen de diverse SD-terreinen, één loket 
gedachte. Hierover zal ook een advies worden uitgebracht. Aktie: Raadscollege  
 
6. Monitoring van het gevoerde beleid 
Er is een periode geweest dat de SMO-Raad met zekere regelmaat ( via 
Raadsinformatiebrieven) relevante prestatie indicatoren ontving m.b.t. de voortgang in het 
Sociaal Domein. Er zijn zelfs vergevorderde plannen geweest om ieder kwartaal een 
uitgebreide Monitor Sociaal Domein uit te brengen.  
De laatste jaren is deze monitoring, die partijen zoals de gemeenteraad en de SMO-Raad in 
één overzicht inzicht geeft in de behaalde successen en de knelpunten van het 
gemeentelijke SD beleid, volledig weggevallen. Dit ondanks diverse optimistische 
verwachtingen tussentijds van ambtelijke zijde “dat er weer wat in de maak is”. Het volledig 
ontbreken van geschikte overzichten maakt het beoordelen van de kwaliteit van het 
gevoerde beleid welhaast onmogelijk.  
Wat doen we hier aan in 2018? 
De SMO-Raad zal er met kracht op aandringen dat er periodiek goed toegankelijke 
overzichten beschikbaar worden gesteld (die veel verder reiken dan de informatie die op de 
site Waarstaatjegemeente is te vinden). De SMO-Raad zal er ook (in het pamflet) bij de 
politieke partijen op aandringen om hier een punt van te maken. Aktie: Bestuur 
 
7. Sociale wijkteams 
De SMO-Raad heeft weinig zicht op het functioneren van de sociale wijkteams. Vragen die 
spelen: Lukt de integrale benadering? Is er een toename te zien van activiteiten in de nulde 
lijn (inschakelen van familie, kennissen en vrijwilligers)? Wordt steeds meer verwezen naar 
deze nulde lijn en is de versterking hiervan aantoonbaar? 
Wat doen we hier aan in 2018 (en volgende jaren) 
- De SMO-Raad begint met het verwerven van kennis over deze materie dmv gesprekken 
met o.a. Ronald Jansen en met….??. Ad hoc werkgroep? Mede op basis hiervan zullen 
contacten met de wijkteams worden gezocht. Niet zeker of ons dit in 2018 zal lukken. 
 
8. Onafhankelijke cliëntondersteuning 
Wat doen we hier aan in 2018? 
De Adviesraden Sociaal Domein in Parkstad voeren momenteel een inventarisatie uit naar 
het gebruik van en de tevredenheid met onafhankelijke cliëntondersteuning in de 
Parkstadgemeenten. Voor de uitvoering daarvan is een werkgroep opgericht, waaraan 
inmiddels ook onze SMO-Raad deelneemt. De bevindingen van de werkgroep zullen aan de 
afzonderlijke adviesraden worden voorgelegd. Wellicht zullen de bevindingen voor Brunssum 
(onze eigen werkgroep OCO is hier ook mee bezig) tot een advies aan de gemeente leiden. 
Aktie: ad hoc werkgroep cliënt 
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9. Overige punten 
Wat doen we in 2018? 
- Werving nieuwe leden: er wordt extern geworven voor aanvulling van de werkgroep 
participatie. Aktie: Jos en Jan 
- De soms erg trage afhandeling van onze adviezen wordt niet meer voor zoete koek geslikt, 
maar we gaan voortdurend rappeleren. Voorbeeld: afhandeling van de diverse schouwen. 
Daar wordt op 7 maart met Otto vd Ruit over gesproken. Verdere acties: Raadscollege 
- De SMO-Raad neemt zich voor om wat minder voorzichtig en (altijd op basis van goede 
argumenten) scherper te reageren naar de gemeente. Aktie: Raadscollege 
- Er wordt een lunch met ambtenaren en wethouders van de gemeente georganiseerd. 
Informeel, maar ook themagericht. Aktie: Nicole. Martha, Albert 
- Meer betrokkenheid van jongeren bij onze (Jeugd) activiteiten creëren. Daartoe neemt de 
werkgroep Jeugd & gezin contact op met Avin Ahmed van het CMWW. Aktie: Jim 
 
Brunssum, 30 april 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 12 

 
 
 
Dit Jaarverslag 2017 werd vastgesteld door het SMO-Raadscollege te Brunssum op 30 april 2018. 


