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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. SAMENSTELLING en ACTIVITEITEN SMO-Raad Brunssum 
In vorige jaarverslagen is de gehele opbouw en samenstelling van de SMO-Raad Brunssum 
uitgebreid omschreven, we verwijzen hiervoor in dit verslag naar het jaarverslag 2018 te 
vinden op onze site. 
In de samenstelling hebben enkele mutaties plaatsgevonden, gezien steeds strengere 
privacy-maatregelen menen we er beter aan te doen geen namen meer te vermelden in dit 
verslag. 
Informatie over de SMO-Raad Brunssum is te vinden op de site  www.smoraadbrunssum.nl. 
Ook de samenstelling c.q. organogram is te vinden op onze site, dit kort toegelicht:  

1. Werkgroepen: er zijn een drietal werkgroepen die opereren binnen de terreinen van 
het Sociaal Domein; deze hoofdwerkgroepen zijn Jeugd en Gezin, Participatie en 
Wmo. Er zijn een aantal ondersteunende en gespecialiseerde subwerkgroepen 
gevormd, te noemen zijn Communicatie, Toegang, Werk en Inkomen, Cliënt, 
Informele zorg en Sociale werkvoorziening. De diverse werkgroepen komen via 
informatie van en overleg met beleidsambtenaren en vooral overleg met de burgers 
tot advisering. Naar behoefte worden op tijdelijke basis ad-hoc werkgroepen rondom 
een thema ingericht, bemand vanuit de diverse werkgroepen en/of het bestuur. 

2. Raadscollege: Het bestuur en de voorzitters van de werkgroepen vormen samen het 
SMO-Raadscollege, in dat gremium worden beslissingen genomen en dit college 
draagt de verantwoording van de adviezen die worden verstrekt. 

3. Bestuur: het bestuur faciliteert de organisatie in de ruimste zin van het woord, en 
pleegt structureel bestuurlijk overleg (5-8 keer per jaar) met de wethouders die het 
sociaal Domein tot hun portefeuille mogen rekenen. 

4. 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. Deze informatie die 
voortkomt uit deze groep ondersteunt de andere geledingen bij het adviseren.   

 
 
De meeste aandacht van de SMO-Raad lag het afgelopen jaar in het verbeteren van de 
samenwerking met de wethouders en de beleidsambtenaren binnen het Sociaal Domein. 
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Gesteld mag worden dat we daar, zowel vanuit SMO-Raad als gemeentelijk perspectief, 
goed in zijn geslaagd. Ondanks personeelsverloop zijn de werkgroepen en 
beleidsambtenaren er steeds beter in geslaagd om tot structureel, inhoudelijk en op 
samenwerking gericht overleg te komen.  
 
Het bestuur heeft eveneens steeds constructief bestuurlijk overleg gevoerd met voornoemde  
wethouders. 
 
De SMO-Raad is qua samenstelling in 2019 nagenoeg gelijk gebleven en ook bij onze 
partners bij de gemeente vonden er in tegenstelling tot vorige jaren, weinig 
personeelswisselingen plaats. De SMO-Raad was daardoor in staat om bestaande contacten 
op ambtelijk niveau te verstevigen, waardoor veel adviezen al in een vroeg stadium werden 
gegeven in rechtstreekse contacten met onze counterpartners bij de gemeente. Dit 
betekende dat nagenoeg is afgestapt van het geven van schriftelijke adviezen op eindversies 
van beleidsnota's. De Raad is van mening dat deze accentverlegging ten goede is gekomen 
aan de kwaliteit van de adviezen. 
Nog niet alle als  prioriteit opgevoerde aandachtspunten van de SMO-Raad werden in 2019 
gerealiseerd. Zo wordt er nog steeds overlegd over een vorm van monitoring van het sociaal 
domein. Dit project, waarbij de coördinerend wethouder elk kwartaal  zijn visie geeft op een 
aantal relevante ontwikkelingen (die in de vorm van kengetallen worden gepresenteerd) komt 
maar moeilijk van de grond. Gehoopt wordt dat in 2020 over een degelijk monitoring 
instrument kan worden beschikt. 
 
Onderstaande opsomming van de activiteiten in 2019 geeft een indruk van wat al deze 
overleggen en contacten inhielden: 

• De gehele SMO-Raad (bestuur, Raadscollege en werkgroepleden) kwam 1 keer bijeen, 
op 16 december, bij een eindejaarsbijeenkomst. 

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

• Het Bestuurlijk Overleg (bestuur SMO-Raad en wethouders/portefeuillehouders, 
coördinerend beleidsambtenaar en betrokken beleidsambtenaren) vond 4 keer plaats, 
in wisselende samenstelling. 

• Het bestuur vergaderde 12 keer ter voorbereiding van bijeenkomsten en facilitering 
van diverse zaken. Ook pleegde het bestuur incidenteel overleg met derden en 
kandidaat medewerkers. 

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

• De diverse werkgroepen kwamen in totaal 22 keer bij elkaar 
• De Klankbordgroep kwam 2 maal bijeen in een informele setting op diverse locaties .  
• Een bestuurlijk overleg met het CMWW vond 2 keer plaats. 
• Bijeenkomsten van het PSD (Parkstad overleg Sociaal Domein, het overleg van 

adviesraden binnen Parkstad) werden 3 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 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. 

• Zoals eerder gesteld geschiedt momenteel het meeste advieswerk via fysiek overleg 
met de gemeenteambtenaren en wethouders. Toch werden ook een aantal zaken 
schriftelijk dan wel via mail verwerkt. Adviezen over het Abonnementstarief, 
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Beleidsplan Informele Zorg, Gezondheidsplan “Zuid Springt Eruit” en Beleidsplan 
Jeugd werden per brief dan wel per mail schriftelijk vastgelegd.   

 
3. MASTERPLAN – KADERNOTA Sociaal Domein 2018-2022  

2019 stond en 2020 zal 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”. 
 

4. 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. Hier onder vallen  
kosten voor deskundigheidsbevordering en kosten voor zaken als notulering, huur van 
vergaderlocaties, het onderhouden van de organisatie en communicatie onderling en met 
onze achterban via de website. De leden van de SMO Raad krijgen een beperkte 
vrijwilligersvergoeding ter dekking van hun onkosten. 

 

De SMO Raad heeft op grond van de ingediende begroting voor het jaar 2019 een 
subsidiebedrag gekregen van   € 14800,- 
Op 31 december 2019 resteert een positief saldo van € 1049,50. 
In 2018 is conform de regels van de nieuwe Subsidieverordening van de Gemeente 
Brunssum een bedrag van 10% van de toegekende subsidie ofwel € 1400,00 aan de balans 
toegevoegd als Reserve/ opbouw van Weerstandsvermogen. Dit bedrag blijft op de balans 
2019 staan. 
Het positief resultaat van de winst- en verliesrekening zal volgens afspraak teruggestort 
worden naar de Gemeente Brunssum. 
 
 
 
 
 
Brunssum, 15 juni 2020 
 
Dit Jaarverslag 2019 werd vastgesteld door het SMO-Raadscollege te Brunssum op 15 juni 2020. 


