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1. Inleiding 

De Adviesraad Sociaal Domein is al sinds 1 januari 2017 operationeel, maar sinds 5 

oktober 2017 is dat geformaliseerd door het vaststellen van de verordening door de 

gemeenteraad. Zij is een onafhankelijk orgaan op het brede terrein van het sociaal 

domein. De Adviesraad staat midden in de samenleving om zo, gevraagd en 

ongevraagd, het college en raad van de gemeente Vught van advies te voorzien over 

de beleids- en uitvoeringsontwikkelingen op het gehele sociaal domein. 

De Adviesraad is alert op ontwikkelingen, kansen en knelpunten en vormt een brug 

naar de Vughtse samenleving door het betrekken van bestaande organisaties, 

groeperingen, (ervarings)deskundigen, belangenbehartigers, cliëntorganisaties en 

inwoners bij de advisering aan het college en de Raad. 

2. Samenstelling Adviesraad 

In het voorjaar maakte de adviesraad een nieuwe start met een vaste voorzitter. Voor 

die tijd werd de club geleid door een interim-voorzitter.  

Helaas kenmerkte 2017 zich ook door het vertrek van enkele leden, Mieke Holla en 

Maria Merkx, beide leden met een jarenlange ervaring op alle gebieden van het sociaal 

Domein.  Het jaar ervoor was Corrie van Rijn al afgetreden. Met het vertrek van deze 

dames is ook de nodige kennis verloren gegaan. Gelukkig komt de nieuwe voorzitter uit 

het WMO-veld en is daarin nog steeds werkzaam. De ontstane leemte wordt door hem 

op professionele wijze opnieuw ingevuld.  

De raad is in november officieel door de wethouder geïnstalleerd; dit werd met een 

bloemetje omlijst én plaatsing van een foto in het Klaverblad. Hierin werd door de 

wethouder ook een oproep geplaatst voor geïnteresseerden. Terwijl wij als raad bezig 

waren met de opzet van de vacaturetekst voor nieuwe leden stroomden de reacties op 

onze enthousiaste foto in het Klaverblad binnen.  

Onze leden hebben één ding gemeen: een eigen manier van kijken naar de samenleving 

en naar de invloed daarop van de gemeente als het gaat om kwetsbare burgers. Vanuit 

de diverse persoonlijke invalshoeken geloven wij dat versterking van sociale 

samenhang en de omgang met de burger door de gemeente op basis van de menselijke 

maat moet gebeuren. 
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3. Inhoud 

We namen kennis van diverse rapporten en bestudeerden andere relevante informatie 

om tot adequate adviezen te komen ten behoeve van de Vughtse burger. 

Daartoe namen we ook deel aan diverse voorlichtingen, in gremia als een regionaal 

Wmo adviesraadoverleg en we gaven blijk van onze denkbeelden tijdens contacten 

buiten de Wmo adviesraad. 

 

In 2017 hebben we de volgende adviezen uitgebracht: De inhoud van de adviezen 

treft u op onze website aan: www.adviesraadsociaaldomeinvught.nl 

• Meedoen regeling  

• Subsidieregeling bevordering zelfredzaamheid  

• Aanpassing PGB-normen  

• Proces Lokale sociale agenda  

• Lokaal sociaal domein  

• Diverse verordeningen  

 4. Activiteiten 

Naast de advisering heeft de Adviesraad zich beziggehouden met: 

- Samenwerking gemeente  

- Kennismaking met de beleidsmedewerker Instroom Vluchtelingen van de 
gemeente Vught  

- Kennismaking manager Wegwijs+ en uiteenzetting van de werkzaamheden  

- Kennismaking voorzitter cliëntenraad WSW 

- Kennismaking leden Ouderen Samen/ Toegankelijk Vught 

- Ontwikkeling website en logo adviesraad 

- Bezoek en presentatie Alzheimer dag 

- Bezoek mantelzorg dag Huize Bergen 

 

http://adviesraadsociaaldomeinvught.nl/images/downloads/adviezen-2017/advies-over-de-meedoen-regeling.pdf
http://adviesraadsociaaldomeinvught.nl/images/downloads/adviezen-2017/advies-subsidieregeling-bevordering-zelfredzaamheid.pdf
http://adviesraadsociaaldomeinvught.nl/images/downloads/adviezen-2017/advies-aanpassing-van-de-pgb-normen.pdf
http://adviesraadsociaaldomeinvught.nl/images/downloads/adviezen-2017/advies-proces-lokale-sociale-agenda.pdf
http://adviesraadsociaaldomeinvught.nl/images/downloads/adviezen-2017/advies-lokaal-sociaal-domein.pdf
http://adviesraadsociaaldomeinvught.nl/images/downloads/adviezen-2017/advies-diverse-verordeningen.pdf
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5. Financieel verslag ASD 2017 

Inkomsten Uitgaven 

Gemeente Vught 

Subsidie ASD € 12.500  1.  Onkostenvergoeding ASD  €  6.635,83 

  2. Secretariële ondersteuning €  736,90 

           3.  Scholing € 2.083,56 

  4. Secretariaat € 1.561,57 

   5.  Representatie € 382,40 

  6.  Interactief overleg €  1001,05  

  7. Diversen €   159,95      

 

Saldo 01-01-2017     €  12.319,01 Saldo 31-12-2017 €12.257,75 

    

  € 24.819,01     € 24. 819,01 

 

 
Het financieel overzicht is goedgekeurd door de kascommissie, 
bestaande uit Ton Latuhihin en Wally van der Eerden. 
 
 
 
Vastgesteld in de vergadering van de Wmo adviesraad Vught op 23 maart 2018.  
 
 
 
 
    
  
 

 

René van Vugt   Harrie Kuipers 

Voorzitter   penningmeester    
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Bijlagen 

Bijlage 1: Leden Wmo adviesraad Vught in januari 2018 

René van Vugt, voorzitter 

Harrie Kuipers, penningmeester 

Helma Christophe- van Herpen, secretaris 

Ton Latuhihin 

Wally v.d. Eerden 

Jozef Kok 

Irene Smoor 

René Vorstenbosch 

 

Secretariaat 

 asdvught@gmail.com 

 
  
Website 

 adviesraadsociaaldomeinvught.nl 

 

mailto:asdvught@gmail.com
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