
	  

Wat	  is	  de	  Adviesraad	  
Sociaal	  Domein?	  

De	  ASD	  is	  	  een	  onafhankelijk	  
adviesorgaan	  van	  de	  
gemeente	  Vught	  en	  bestaat	  
uit	  een	  groep	  betrokken	  
vrijwilligers.	  	  	  

Taken	  
De	  ASD	  adviseert,	  gevraagd	  en	  ongevraagd,	  het	  
College	  van	  B&W	  over	  alles	  wat	  burgers	  raakt	  in	  hun	  
directe	  bestaan.	  We	  volgen	  de	  uitvoering	  van	  het	  
gemeentelijk	  beleid	  en	  signaleren	  mogelijke	  
ongewenste	  effecten	  hiervan.	  Uitgangspunt	  daarbij	  is	  
dat	  	  alle	  burgers	  actief	  deel	  moeten	  kunnen	  nemen	  
aan	  de	  samenleving.	  

Ervaringen	  en	  vragen?	  

Heeft	  u	  ooit	  te	  maken	  gehad	  met	  de	  WMO,	  de	  
Jeugdwet	  of	  de	  Participatiewet?	  Zo	  ja	  deel	  uw	  
ervaringen	  dan	  met	  ons.	  Heeft	  u	  vragen?	  Hieronder	  
staat	  hoe	  u	  ons	  kunt	  bereiken.	  	  	  
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Werkwijze	  en	  samenstelling	  

Werkwijze	  

De	  adviesraad	  werkt	  met	  een	  beoordelingskader	  en	  benut	  zoveel	  
mogelijk	  de	  ervaringsdeskundigheid	  die	  er	  in	  de	  samenleving	  en	  
bij	  Vughtse	  organisaties	  aanwezig	  is.	  Zo	  worden	  onder	  andere	  
cliëntenraden	  en	  belangenorganisaties	  periodiek	  gehoord.	  

Samenstelling	  

De	  adviesraad	  bestaat	  uit	  12	  personen	  met	  ervaring	  en	  
expertise	  op	  de	  verschillende	  domeinen.	  Naast	  het	  dagelijks	  
bestuur	  zijn	  er	  per	  domein	  en	  per	  aspect	  werkgroepen	  die	  de	  
adviezen	  voorbereiden.	  

Mensen	  

René	  van	  Vught,	  voorzitter	  
Helma	  van	  Herpen,	  secretaris	  
Harry	  Kuiper,	  penningmeester	  
	  
Ingrid	  Bulsink	  
Anne	  van	  Dinther	  
Wally	  van	  der	  Eerden	  
	  

Jozef	  Kok	  
Ton	  Latuhihin	  
Marcel	  Mutsaerts	  
	  
Wilma	  Schipper	  
Irene	  Smoor	  
René	  Vorstenbosch	  
	  

Wat	  gebeurt	  er	  met	  de	  adviezen?	  

De	  ASD	  brengt	  gevraagde	  en	  ongevraagde	  adviezen	  uit.	  Deze	  
zijn	  altijd	  openbaar	  en	  ze	  worden	  met	  een	  beleidsreactie	  van	  
het	  College	  van	  B&W	  naar	  de	  gemeenteraad	  gestuurd.	  Die	  
betrekt	  ze	  bij	  de	  vaststelling	  en	  evaluatie	  van	  het	  beleid.	  

Vught	  en	  het	  ‘sociaal	  domein’?	  
De	  gemeente	  wil	  dat	  mensen	  sneller	  geholpen	  
worden	  bij	  zorg-‐	  of	  ondersteuningsvragen;	  dat	  
ze	  zorg	  en	  ondersteuning	  krijgen	  die	  zoveel	  
mogelijk	  aansluit	  op	  hun	  persoonlijke	  
(thuis)situatie,	  mogelijkheden	  en	  sociale	  
netwerk;	  dat	  anderen	  die	  zorg	  of	  hulp	  (willen)	  
bieden,	  daarvoor	  ruimte	  en	  steun	  krijgen	  en	  
dat	  de	  omvang	  en	  de	  kosten	  beperkt	  blijven.	  

Adviezen	  over	  uitvoering	  van	  de	  

Wet	  Maatschappelijke	  Ondersteuning	  WMO	  
Vanaf	  2015	  hebben	  de	  gemeenten	  de	  taak	  gekregen	  om	  
ondersteuning	  op	  maat	  te	  leveren	  aan	  inwoners	  die	  minder	  in	  staat	  
zijn	  om	  deel	  te	  nemen	  aan	  het	  maatschappelijk	  leven.	  Het	  gaat	  
bijvoorbeeld	  om	  Hulp	  bij	  het	  Huishouden,	  hulpmiddelen	  als	  een	  
scootmobiel	  of	  de	  nodige	  aanpassingen	  aan	  de	  woning.	  Maar	  ook	  
aangepast	  vervoer	  hoort	  daarbij.	  

Jeugdzorg	  
Sinds	  2015	  is	  de	  gemeente	  verantwoordelijk	  voor	  de	  zorg	  voor	  
kinderen	  die	  in	  problemen	  komen.	  Dus	  alles	  naast	  en	  buiten	  de	  
primaire	  opvoedingsrelatie	  van	  ouders	  voor	  hun	  kinderen.	  Denk	  aan	  
preventie,	  ondersteuning,	  hulp	  en	  zorg	  aan	  jeugdigen	  en	  ouders	  bij	  
opgroei-‐	  en	  opvoedingsproblemen,	  psychische	  problemen	  en	  
stoornissen.	  Ook	  de	  jeugd-‐GGZ	  en	  de	  zorg	  voor	  lichtverstandelijk	  
gehandicapten	  jongeren	  valt	  hieronder.	  

Participatiewet	  
Iedereen	  die	  kan	  werken	  maar	  daarbij	  ondersteuning	  nodig	  heeft,	  
valt	  sinds	  2015	  onder	  de	  Participatiewet.	  Deze	  wet	  is	  er	  om	  zoveel	  
mogelijk	  mensen,	  met	  of	  zonder	  arbeidsbeperking,	  werk	  te	  laten	  
vinden.	  


