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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 (voorwoord voorzitter)
Ook in 2018 heeft de SMO-Raad de gemeente Brunssum gevraagd en ongevraagd
van een groot aantal adviezen over het Sociaal Domein voorzien.
In het Jaarverslag over 2017 werd nog opgemerkt dat de politieke perikelen in
Brunssum het functioneren van de SMO-Raad hebben belemmerd. De SMO-Raad
adviseert immers gevraagd en ongevraagd aan het College van B&W.
In 2018, met name na de verkiezingen voor de gemeenteraad in maart, werd er een
nieuwe coalitie gevormd en is de politieke rust teruggekeerd. Dat heeft er voor de
SMO-Raad toe geleid dat het overleg met de politieke kant van de gemeente (het
College van B&W) opnieuw een goed verloop kent.
Voor wat betreft het overleg met onze gemeentelijke overlegpartners speelde mee,
dat zowel het voor ons van belang zijnde ambtenarencorps als de samenstelling van
de SMO-Raad in 2018 een grote mate van stabiliteit vertoonden. Dit kwam de
continuïteit in alle opzichten ten goede.
Verderop in dit jaarverslag is te lezen welke schriftelijke en mondelinge adviezen aan
het College van B&W werden gegeven.
Daarnaast werd, veelal in de vele werkgroepsessies c.q. bestuursoverleggen met de
gemeente, in informele zin geadviseerd, o.a. over de thema’s tegemoetkoming
chronisch zieken, Jeugd, onafhankelijke cliëntondersteuning, mobility mentoring,
diverse malen over armoede
Vlak vóór de verkiezingen voor de gemeenteraad werden in een brief gericht aan alle
politieke partijen een vijftal prioriteiten van de SMO-Raad aangegeven te weten: één
coördinerend wethouder voor het hele Sociale Domein, ontwikkeling van een
geschikt monitoringsysteem voor het sociaal domein, bevorderen van samenwerking
over de grens van de gemeente, grote aandacht voor het thema armoede in
Brunssum en tenslotte concretisering van het masterplan. De nieuwe coalitie heeft
deze punten opgepakt; er is een coördinerend wethouder sociaal domein
aangewezen (Servie L’Espoir) en aan de overige genoemde punten wordt gewerkt
c.q. ze keren met regelmaat terug in het overleg met de gemeente.
De in december georganiseerde eindejaarsbijeenkomst met als genodigden onze
contactpartners van de gemeente en het CMWW, is naar grote tevredenheid
verlopen. Een evaluatie van deze bijeenkomst zal in 2019 zijn beslag krijgen, met de
uitkomsten zal de SMO-Raad aan de slag gaan.
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In het overleg tussen de adviesraden van Parkstad vond in 2018 wederom een goede
afstemming plaats met betrekking tot zaken die de afzonderlijke gemeentegrenzen
overschrijden. Tevens werden in dit overleg (het zgn PSD) een aantal interessante lezingen
gehouden, o.a. over GGD-aangelegenheden en over NEETS (jongeren Not in Education,
Employment or Training).
Het overleg met de gemeente verliep in het algemeen naar tevredenheid. Verbeterpunten
zijn dat de SMO-Raad vaak in een te laat stadium bij de beleidsvoorbereiding betrokken
wordt om optimaal te kunnen adviseren. Brainstormen met de gemeente in de ontwikkelfase
is van eminent belang om maximaal te kunnen profiteren van het advies van onze Raad!
Voorts blijven sommige aanbevelingen, verwoord in adviezen van de SMO-Raad, erg lang
op implementatie wachten. Het meest in het oog springende voorbeeld hiervan zijn de
bevindingen in diverse schouwen (waarbij de toegankelijkheid van gebouwen voor fysiek
gehandicapten wordt getest), die letterlijk jaren zijn blijven liggen. Inmiddels (we schrijven
maart 2019) is de gemeente zich hiervan bewust en is er zicht op structurele verbetering
inzake dit knelpunt.

3. SAMENSTELLING en ACTIVITEITEN SMO-Raad Brunssum
Het bestuur, dat de organisatorische en facilitaire zaken regelt. Dit bestuur bestaat uit 3
personen:
- Jan van Laanen, voorzitter
- Cees Hoogervorst, penningmeester
- Albert Houkes, secretaris
Bestuursvergaderingen vonden 14 keer plaats.
Ook werd 6 keer zgn. bestuurlijk overleg gevoerd met wethouder(s) en (beleids-)ambtenaren
van de gemeente Brunssum. Tijdens het bestuurlijk overleg worden facilitaire zaken
besproken en ook proberen Raad en Gemeente beleidszaken uit te diepen waarmee het
SMO-Raadsbestuur haar Raadscollege en Werkgroepen kan voeden, terwijl wethouders en
ambtenaren meer op de hoogte kunnen komen over wat er zoal binnen de bevolking leeft.
Voorzitter en secretaris vertegenwoordigen de SMO-Raad Brunssum in het PSD, het
overlegorgaan tussen de Adviesraden binnen het Sociaal Domein van de Parkstadgemeenten (PSD = Parkstad Sociaal Domein). De voorzitter is tevens voorzitter van PSD.
Het PSD kwam 4 keer bijeen.
De voorzitter vertegenwoordigd zowel de SMO-Raad Brunssum als ook PSD in het ASDoverleg, een orgaan waarbinnen bovenomschreven adviesraden op Zuid-Limburgs niveau
elkaar opzoeken.
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; de werkgroepen bereiden de
adviezen voor en leggen deze, via genoemde voorzitters, voor aan het Raadscollege zodat
adviezen ook vanuit andere gezichtshoeken kunnen worden opgesteld en beoordeeld
alvorens te worden ingediend.
Het SMO-Raadscollege was medio 2018 als volgt samengesteld:
- het bestuur (zie boven)
- Nicole Houkes, voorzitter werkgroep Wmo, voorzitter subwerkgroep Informele Zorg
en lid werkgroep PR
- Jim Frenken, voorzitter werkgroep Jeugd en subwerkgroep Cliënt en lid
subwerkgroep PR
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-

Jos Moonen, voorzitter werkgroep Participatie
John Hermans, voorzitter subwerkgroep Toegang en subwerkgroep PR, coördinator
Klankbordgroep en lid werkgroep Wmo
- Roel Hendrix, voorzitter subwerkgroep Werk en Inkomen
- Martha Keuzenkamp, adviseur-notulist en lid werkgroep Wmo
Het SMO-Raadscollege kwam in 2018 in vergadering 8 keer bijeen.
De raad wordt ondersteund door een aantal al eerder genoemde werkgroepen, sub- en ad
hoc werkgroepen. Deze werkgroepen verdiepen zich in de meer specifieke onderwerpen
binnen het Sociaal Domein. De werkgroepleden komen in vergadering bij elkaar wanneer
daarvoor onderwerpen voorhanden zijn; vragen om advies van gemeentewege, dan wel op
eigen initiatief om zich in actuele of urgente onderwerpen te verdiepen. Wanneer gewenst
wonen (beleids-)ambtenaren en soms bestuurders van de gemeente Brunssum de
vergaderingen bij, dit om onderwerpen of adviesvragen toe te lichten dan wel in discussie
met de werkgroepleden tot betere inzichten op de diverse (beleids-)terreinen te komen.
De hoofdwerkgroepen, ingedeeld naar de “drie D’S” (Wmo-Jeugd en Participatie) 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.
Door wisselingen van ambtenaren heeft de werkgroep Wmo 2 vergaderingen gehad
in 2018.
Tijdens het eerste overleg in februari 2018 heeft de beleidsambtenaar een
opsomming gegeven van de speerpunten 2019. Deze speerpunten hadden
betrekking op vervoer, hulpmiddelen, cliënt ervaringsonderzoek, terugkerende
activiteiten, een nieuwe visie op mantelzorg.
De onderwerpen die aangegeven werden waren nog niet rijp voor communicatie
buiten de werkgroep. We zouden hier gezamenlijk in meerdere meetings over gaan
meedenken. Helaas voor de werkgroep werd snel na het eerste overleg duidelijk
dat de beleidsambtenaar voor langere tijd afwezig zou zijn. Helaas is het niet meer
gelukt om nog een overleg te plannen. De tijdelijk toegewezen ambtenaar heeft 1
keer op verzoek van de werkgroep de stand van zaken gedeeld. Maar de mogelijke
ontwikkelingen die onderzocht zouden gaan worden kregen nog geen vorm. Na de
zomervakantie ontving de werkgroep van de beleidsambtenaar het bericht dat zij de
gemeente Brunssum ging verlaten. Het is niet meer tot een overleg gekomen.
De taken van de werkgroep hebben gelukkig meer inhoud dan alleen maar
overleggen.
Zo is er ondersteuning geweest vanuit de werkgroep bij het organiseren van de dag
van de mantelzorg. Deze dag was, net als het voorafgaande jaar 2017, een succes.
Steeds meer mantelzorgers komen bij de gemeente Brunssum in beeld. Van
ongeveer 400 inschrijvingen bij het steunpunt is er een groei tot ruim 700
ingeschreven mantelzorgers bereikt.
Het mantelzorg compliment werd ook dit jaar gewaardeerd met een bedrag van 70
euro per mantelzorger binnen de gemeente.
De georganiseerde mantelzorg middagen hebben in 2018 doorgang gehad en
worden als meerwaarde gezien.
Mantelzorgers kunnen gebruik maken van 10 uur Betere Buren, het blijven aanbieden
van deze waardering vind de werkgroep van belang.
In 2017 werd Brunssum de meest mantelzorg vriendelijke gemeente van Limburg.
Hiervoor werd een mantelzorgboom geplant op het Lindeplein in 2017. Doordat de
gemeente winnaar was kreeg zij daarbij ook de taak om in 2018 als gastheer op te
treden voor de uitreiking van de mantelzorgboom in 2018. Gemeente Weert mag zich
in 2018 de meest mantelzorg vriendelijke gemeente noemen.
Het was een goed georganiseerde middag waarbij gastsprekers zoals een
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mantelzorger mw. Bertie Wey uit Brunssum haar indrukwekkende verhaal deed. De
aanwezigen waren onder de indruk.
Voor 2019 verwacht de werkgroep een productiever jaar tegemoet te gaan. De
gemeentelijke samenstelling van ambtenaren lijkt meer stabiel en dit geeft hoop om
in 2019 vaker en meer met elkaar in overleg te gaan om te komen naar specifieker
beleid waarbij de burger van Brunssum centraal staat.
-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.
Aan de regionale conferenties Onafhankelijke Cliëntondersteuning en Thema-avond
Jeugd van de Adviesraden Zuid Limburg werd deelgenomen. Deze werkgroep merkt
op dat een betere communicatie met de belanghebbenden (de probleemjeugd en hun
ouders) een punt blijft waaraan nog gewerkt moet worden.
Onderwerpen voor de werkgroep jeugd in 2018 waren onder andere:
• Nieuwe centrumregeling Verwerving Jeugdhulp
• Beleidsplan SMO-Raad
• Financiële regelingen voor jeugdigen (o.a. sportfonds, leergeld)
• Klanttevredenheidsonderzoek, Analyse uitkomsten, voorstellen opzet 2018
Leden van de werkgroep waren toehoorder bij enkele halfjaargesprekken van
Gemeente en partners op het terrein van jeugdzorg. In deze voortgangsgesprekken
komen zowel beleid als uitvoering aan bod. De aanwezigheid van de werkgroepleden
verhoogde hun inzicht in de gang van zaken.
Werkgroepleden namen deel aan diverse lokale en regionale bijeenkomsten. In
Brunssum betrof het onder andere de themabijeenkomst Clientondersteuning van het
CMWW, de Inspiratiesessie (presentatie van aanbieders), de Zorgmarkt
(samenwerking en inspiratie van partners) en de themabijeenkomst
Jeugdhulpverlening van de Gemeente.

-

-

-Participatie, met belangstelling voor alle zaken vanuit de Participatiewet, waarin
het gaat om Werk en Inkomen en Sociale Werkvoorziening.
Het jaar 2018 heeft voor de Werkgroep Participatie in het teken gestaan van het
Armoedebeleid, door de SMO- raad bestempeld als één van haar speerpunten.
Als uitvloeisel van de eind 2017 door de Gemeenteraad vastgestelde Nota herijking
minimabeleid zijn in 2018 door de gemeente meerdere activiteiten opgepakt. De
Werkgroep Participatie is daar nauw bij betrokken geweest en heeft daarover met de
gemeente meermaals overleg gevoerd, hetgeen tot diverse mondelinge en
schriftelijke adviezen van de SMO- raad heeft geleid. Te noemen zijn o.a. ;
bij de opzet en ontwikkeling van het project Mobility Mentoring ( stressreductie van
personen die in armoede- en/of schuldsituaties verkeren) zijn we steeds
geïnformeerd en/of geconsulteerd;
het door de gemeente opgestelde Plan van aanpak laaggeletterdheid 2018-2021 is
door ons in september van een positief advies voorzien met als belangrijkste
aandachtspunten om laaggeletterdheid (gaat vaak samen met relatieve armoede) in
te bedden in de aanpak van het armoedevraagstuk en om de doelstellingen meer
concreet en meetbaar te maken;
mede op onze instigatie is laaggeletterdheid ook met voorrang op de agenda van het
Preventieplatform gezet. In dit platform werken alle organisaties samen, die direct of
indirect met ( preventie van) armoede en schuldenproblematiek te maken hebben. De
SMO- raad als adviesraad van het College bezet in dit platform een
waarnemerszetel;
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-

-

omdat blijkens onderzoek van alle uitkeringsregelingen (te) weinig gebruik wordt
gemaakt ( om en nabij de 50%) hebben wij in alle fora waarbij we betrokken zijn ( o.a.
gemeente, CMWW, Preventieplatform etc.), veel aandacht gevraagd en mede
voorstellen aangedragen voor een beter bereik van de doelgroep voor deze
regelingen. Begin 2019 heeft dit geleid tot het door coördinerend wethouder L’Espoir
ontwikkelde Projectplan vergewisplicht armoedebeleid ( om verborgen armoede te
lokaliseren), dat in 2019 verder zal worden uitgerold en waarbij de Werkgroep nauw
zal worden betrokken;
verder hebben we aan het College een positief advies uitgebracht over het
Beleidsplan ISD BOL 2019-2022. In dit advies hebben we specifieke aandacht
gevraagd voor het beteugelen van de steeds maar toenemende kosten van
bewindvoering van personen die in een uitzichtloze schuldensituatie terecht zijn
gekomen. Ook dit onderwerp hangt nauw samen met het speerpunt Armoedebeleid,
omdat deze kosten ( meer dan € 500.000 in 2018 !! ) door de gemeente moeten
worden gedragen en derhalve niet ten goede kunnen komen aan de burgers. Bij dit
meer beheersbaar maken van deze kosten kan het hierboven genoemde Projectplan
een belangrijke rol spelen.
Verder heeft de Werkgroep in 2018 meermaals met de gemeente overlegd over de
ontwikkelingen bij de Sociale Werkvoorziening, Beschut werk en Betere Buren.
Ook in 2019 verwacht de Werkgroep Participatie dat armoede hoog op haar agenda
zal blijven staan, gezien alle in 2018 door de gemeente in gang gezette acties en
activiteiten op het gebied van de armoedebestrijding.

Al deze werkgroepen kenden, naast de bij het Raadscollege reeds genoemde voorzitters,
gedurende 2018 de volgende leden:
- Ger Beckers (Participatie)
- Truus Bijker (Wmo)
- Ans Bothmer (Participatie)
- Agnes Dalmeijer(Jeugd en Cliënt)
- Sjaak Janssens (Participatie)
- Wil Moonen (Jeugd)
- Pieter Pennings (Participatie)
- Angeline Prudon (Participatie)
- Peter Schaufeli (Wmo en Cliënt)
- Liesbeth Schiffler (Wmo, uitgetreden eind 2018)
- Giel Tillmans (Participatie)
- Jan Ulaga (Participatie)
Naast de reeds genoemde (hoofd-)werkgroepen waren in de loop van 2018 ook enkele suben ad hoc werkgroepen actief:
- Toegang (agenda 22);
Vanuit de werkgroep WMO worden er met regelmaat schouwen georganiseerd. Zo
heeft er een schouw plaats gevonden van het nieuwe winkelfiliaal van Albert Heijn in
het centrum. Hier zijn een aantal knelpunten op tafel gekomen. Opvallend hierbij was
de soepele medewerking die vanuit de organisatie werd geboden.
De subwerkgroep Toegang heeft in de zomer van 2018 een samenvatting
samengesteld over de schouwen van afgelopen 3 jaar. Door het ontbreken van een
passende reactie is besloten dat er, voor een nieuwe schouw gedaan zou worden,
eerst zaken afgehandeld dienen te zijn. De lange doorlooptijd zet de voortgang van
het schouwen zwaar onder druk. De sub werkgroep heeft daarom eind 2018 besloten
voorlopig geen schouwen meer te doen. Hopelijk komt hier voor 2019 een
verandering in. Het schouwen is in het belang van de burger.
7

-

Public Relations (PR). Deze groep is verantwoordelijk voor het nieuwe logo van de
SMO-Raad Brunssum, houdt de internetsite (www.smoraadbrunssum.nl) bij,
adviseert over interne en externe communicatie en brengt en houdt de Raad ook op
Sociale Media binnen de belangstelling van de burger.

-

Informele zorg. Overlegt met de gemeente over alle zaken die met mantelzorg,
vervangende mantelzorg, het mantelzorgcompliment, Ruggesteun etc., kortom alle
zaken die met de zorg die meestal wordt uitgevoerd door “naasten” hebben te
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 armoedeen minimabeleid zijn de hoofdthema’s van deze werkgroep.

-

Sociale Werkvoorziening (onder Participatie). De aandacht van deze werkgroep
ligt vooral bij WOZL en Betere Buren.

Verder 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 heeft in 2018 twee bijeenkomsten gehad waarbij weer diverse
onderwerpen uit de praktijk van de WMO en Participatie aan bod gekomen zijn. We hebben
ook een drietal nieuwe leden mogen ontmoeten.
Vanuit Jeugd ontbeert ons nog altijd een goede vertegenwoordiging en er is sowieso nog
ruimte om te kunnen uitbreiden. Vrijwel alle deelnemers hebben ook interesse getoond in het
meewerken aan het schouwen met betrekking tot de toegankelijkheid.
De klankbordgroep kende in 2018 de volgende leden:
- Miriam Tabak
- Saskia Dekker
- Wilma Kole
- Jos Quekel
- Roel van de Leemput
- Jan van Lierop
- Sjra Wijkmans
- Ans Bothmer
- Truus Bijker
- Jessie Elkerbout
- Gerrit Ebbinge
- Melanie Schowe
- Frits Wey
- Margriet Verstegen
- John Hermans (coördinator)
- Peter Schaufeli (adviseur)
- Liesbeth Schiffler (adviseur, afgetreden einde 2018)
De SMO-Raad Brunssum is lid van de Koepel, een Landelijk Orgaan waarbij vele
gemeentelijke adviesraden binnen het Sociaal Domein zijn aangesloten.
De SMO-Raad heeft in 2018 over veel zaken geadviseerd, schriftelijk, per mail en veelal
mondeling in dialoog met bestuurders en (beleids-)ambtenaren van de gemeente.
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Een aantal onderwerpen waarover schriftelijk dan wel per mail werd geadviseerd zijn:
- Aanpak armoede, minimabeleid
- Beleidsplan ISDBOL
- Beschut werk
- Laaggeletterdheid
- Masterplan Sociaal Domein – Kadernota (voorlopig advies)
- Tegemoetkoming Chronisch Zieken en Gehandicapten
- Schouw Albert Heijn Centrum
- Evaluatie eerdere Schouwen (Brikke Oave, Bibliotheek en “Mijn Zorg”)
Deze schriftelijke adviezen zijn 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 hocoverleg 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. Over deze contacten is meer te lezen bij de beschrijving van de
werkzaamheden van de diverse werkgroepen.
Onderstaande opsomming van de activiteiten in 2018 geeft een indruk wat al deze
overleggen en contacten inhielden:
• De gehele SMO-Raad (bestuur, Raadscollege en werkgroepleden) kwam 2 keer
bijeen.
• De SMO-Raad organiseerde de Thema-bijeenkomst “Ontmoeten doet er toe” naar
aanleiding van de Kadernota 2018-2022 van de gemeente Brunssum, waarbij naast
de gehele SMO-Raad en de Klankbordgroep ook een aantal wethouders en
ambtenaren, een vertegenwoordiging van het CMWW en enkele andere
medeburgers vertegenwoordigd waren. Over deze bijeenkomst elders in dit verslag
meer.
• 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 6 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 meerdere keren incidenteel overleg gepleegd ten gemeentehuize, met
(beleids-) ambtenaren kwam (een delegatie van) de Raad eveneens 6 maal bijeen
voor overleg over diverse zaken. Ook werden enkele Raadsinformatiebijeenkomsten
bijgewoond.
• De diverse werkgroepen kwamen in totaal 31 keer bij elkaar
• Enkele keren 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 2 maal bijeen in een informele setting op diverse locaties .
• Een bestuurlijk overleg met het CMWW vond 2 keer plaats.
• Met diverse derden en organisaties waaronder het CMWW, CBO, Huis voor de
Zorg/Burgerkracht en ISDBOL, kwamen diverse groeperingen uit de SMO-Raad in
totaal 9 keer bijeen over allerhande zaken het Sociaal Domein betreffend.
• De gemeentelijke stuurgroep Laaggeletterdheid werd onlangs opgeheven. De SMORaad 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
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secretaris. De voorzitter van de SMO-Raad Brunssum, Jan van Laanen, is eveneens
voorzitter van dit overleg. Vanuit PSD werden ook enkele themabijeenkomsten
georganiseerd, deze werden door Brunssumse SMO-Raadsleden bijgewoond.
De klankbordgroep Regiotaxi werd gevolgd, waar nodig werd contact gezocht met
deze groep dan wel met betrokken (beleids-)ambtenaren.

4. MASTERPLAN – KADERNOTA Sociaal Domein 2018-2022
Het gemeentelijke beleidsplan “op eigen kracht”, dat de afgelopen jaren sturing gaf binnen
het sociaal domein liep in 2018 af, reden voor de gemeente om te komen tot een nieuw
beleidsplan/masterplan. De meeste aandacht van het gemeentelijk beleidsapparaat en dus
ook de SMO-Raad ging het afgelopen jaar dan ook naar dit onderwerp.
Bij het opstellen van dit plan werden allerlei geledingen, stakeholders maar ook burgers,
betrokken en gehoord. Meerdere bijeenkomsten werden bijgewoond door delegaties van de
SMO-Raad waarbij zij haar adviesfunctie goed kon waarmaken.
In de tweede helft van 2018 werd het definitieve plan afgerond en uiteindelijk aangenomen
door de gemeenteraad.
Om de banden tussen de gemeente, haar belangrijkste “interne” beleidsorganisatie (het
CMWW) en SMO-Raad te optimaliseren maar mede om te bezien hoe de plannen vanuit de
kadernota kunnen worden doorgevoerd organiseerde de SMO-Raad in december 2018 een
thema-bijeenkomst met als onderwerp “Ontmoeten doet er toe”.
Enkele wethouders, diverse (beleids-)ambtenaren functionerend binnen het Sociaal Domein,
een delegatie van het CMWW en vrijwel de volledige SMO-Raad en haar klankbordgroepleden woonden deze bijeenkomst bij. De avond, vooral bedoeld om ideeën uit te wisselen,
mag als zeer geslaagd worden beschouwd. De behandelde onderwerpen worden begin 2019
uitgewerkt en zullen niet alleen worden gebruikt als leidraad voor het opstellen van het
beleidsplan van de SMO-Raad maar ook richting geven tijdens het advieswerk bij de
uitvoering van de kadernota.
2019 en 2020 zullen dus mede in het teken staan van advisering bij het aanpassen van het
beleid, de uitvoeringsplannen en verordeningen als gevolg van de kadernota, die als
ondertitel meekreeg: “Wij zijn Brunssum”.

5. FINANCIEEL JAARVERSLAG 2018
Om alle activiteiten van de SMO-Raad te kunnen uitvoeren stelt de Gemeente Brunssum
jaarlijks een subsidie ter beschikking, bedoeld om alle kosten te dekken. Bedoeld worden
hiermee kosten voor deskundigheidsbevordering en kosten voor zaken als notulering, huur
van vergaderlocaties, het onderhouden van de organisatie en communicatie met onze
achterban via de website. De leden van de SMO-Raad krijgen een beperkte
vrijwilligersvergoeding ter dekking van hun onkosten.
Voor het jaar 2018 heeft de Gemeente voor de SMO-Raad een subsidieplafond vastgesteld
van € 17500,- .
De SMO Raad heeft via de begroting voor het jaar 2018 een subsidiebedrag gekregen van
€ 14000,Op 31 december resteert een positief saldo van € 2925,00.
Conform de regels van de nieuwe Subsidieverordening van de Gemeente Brunssum zal de
SMO Raad een bedrag van 10% van de toegekende subsidie ofwel € 1400,00 aan de balans
toevoegen als Reserve/ opbouw van Weerstandsvermogen. Het restant van het positief
resultaat zal teruggestort worden naar de Gemeente Brunssum.
Brunssum, 31 maart 2019
Dit Jaarverslag 2018 werd vastgesteld door het SMO-Raadscollege te Brunssum op 31 maart 2019.
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