
                                                                            
 

Jaaroverzicht 2018.  

Hierbij treft U het jaaroverzicht 2018 van de Adviesraad Sociaal Domein Beek (AsdB) aan. Dit overzicht beoogt, 
een beknopt overzicht te geven van de belangrijkste activiteiten welke door de leden van de Adviesraad sociaal 
domein Beek zijn gebezigd ten aanzien van uitgebrachte adviezen. Daarnaast ook een weergave van 
secundaire maar zeker niet onbelangrijke bestuurlijke zaken, die behoren bij een onafhankelijk functionerende 
Adviesraad sociaal domein Beek. 
 
Vergaderingen en overleg 
Om te komen tot weloverwogen adviezen, toegesneden op alle betrokkenen binnen de Gemeente Beek, heeft 
in er in diverse samenstellingen en werkverbanden overleg plaatsgevonden, zowel intern, alsook op 
gemeentelijk niveau, maar ook op (sub)regionaal niveau. 
 
Intern AsdB: 

 10 bestuursvergaderingen bestuur AsdB. 
 10 vergaderingen van de voltallige adviesraad AsdB. 
 3 werkgroep bijeenkomsten, gekoppeld aan de op dat moment uit te brengen adviezen. 

 
Gemeentelijk: 

 10 overlegvergaderingen samen met de vertegenwoordiger namens Gemeente   Beek.  
 1 overleg met de Wethouder Sociaal domein, Arbeidsmarktbeleid en Welzijn.  

 
(Sub)regionaal:   

 1 bijeenkomst met vertegenwoordigers van de adviesraden van respectievelijk 
Sittard - Geleen, Stein, Schinnen en Beek. Na dit 1ste overleg begin 2018 heeft AsdB te kennen gegeven 
voorlopig bij dit overleg niet meer aan te schuiven om reden van weinig gemeenschappelijk-heden op 
het gebied van zich voordoende adviesaanvragen, en zich sec te concentreren op de actuele zaken 
binnen de Gemeente Beek.  

 
Bestuurssamenstelling 
Gedurende het jaar was het zittende bestuur onderhevig aan de volgende wijzigingen: 

 Dhr. J. Benink heeft nu formeel het voorzitterschap op zich genomen. (Na het stoppen van de vorige 
voorzitter, T. Cremers vervulde hij ad interim de rol van vice voorzitter) 

 Dhr. J. Caanen is toegetreden als bestuurslid. 
 
Ten gevolge van voornoemde kunnen wij het jaar 2018 afsluiten met als bestuurssamenstelling: 

 Dhr. J. Benink, vicevoorzitter. 
 Dhr. V. Sturmans, secretaris. 
 Dhr. G. Stevens, penningmeester. 
 Dhr. J. Caanen, bestuurslid. 
 Dhr. H. Impelmans, bestuurslid. 

 
 
Samenstelling voltallige Adviesraad sociaal domein Beek 
Naast voornoemde bestuurswijzigingen hebben zich bij de Adviesraad de volgende mutaties voorgedaan: 
Toegetreden zijn in het jaar 2018: 

 Mevr. K. de Bats 
 Mevr. A. Hawinkels 
 Hr. J. Caanen 

 
Uitgetreden: 

 Mevr. A. Eggen 
 Mevr. Y. van de Velden 
 Hr. F. de Loo 

 
Bovenstaande maakt dat wij het jaar 2018 hebben kunnen afsluiten met in totaal 13 zittende leden: 
Mevr. K.de Bats, Dhr. H. Beckers, Dhr. J. Benink, Dhr. J. Caanen, Mevr. A. Croes, Hr. H. Frenken,  
Mevr. A. Hawinkels, Dhr. H. Horsmans, Dhr. H. Impelmans, Dhr. G. Stevens, Dhr. V. Sturmans, Dhr. J. Wagenaar 
en Mevr. Jos Willems – Daelman. 
 
 
 



 
 
 
Uitgebrachte Adviezen. 
In het kalenderjaar 2018 zijn door de Gemeente Beek bij de Adviesraad 5 adviesaanvragen ingebracht met 
betrekking tot de onderstaande onderwerpen; 4 adviezen werden steeds in afzonderlijke werkgroepen in diverse 
samenstellingen voorbereid en daarna ook uitgebracht. 

 Advies met betrekking tot “Aanpassing WMO-gemeente Beek 2018”.  
 Advies met betrekking tot “Minimabeleid 120% naar 110%”.  
 Advies met betrekking tot “Beek een seniorvriendelijke gemeente”.  
 Advies met betrekking tot “Beleidsregels WMO 2019”. 

De adviesaanvraag:  
 “Harmonisatiebeleid i.h.k.v. oprichting Participatiebedrijf” is door ons niet behandeling genomen. De 

Adviesraad acht het weinig zinvol om enige energie te steken in aanvragen die ons te laat, lees: na 
besluitvorming in de Gemeenteraad, voor de eerste keer bereiken. 

 
Overige activiteiten en bijeenkomsten 
Naast het voorbereiden en uitbrengen van genoemde adviezen heeft de adviesraad ook activiteiten ontplooid 
ten aanzien van de volgende onderwerpen: 

 Het muteren van onze bestuurswijziging in de registers van Kamer van Koophandel. 
 Update van eigen website betreffende ontplooide activiteiten en uitgebrachte adviezen 

 
De volgende bijeenkomsten zijn door leden van de Raad bezocht en /of de volgende contacten zijn gelegd: 

 Bijeenkomsten overleg Adviesraden Westelijke Mijnstreek en Regionaal Zorgvragers Overleg. 
 Door leden van de Adviesraad sociaal domein Beek zijn diverse workshops bezocht, georganiseerd 

door Huis van de Zorg en andere sociale/ maatschappelijke partners 
 Deelgenomen aan bijeenkomsten welke tot doel hadden “het voorbereiden en tot stand komen 

wijkteams”. 
 Deelname aan landelijke bijeenkomst implementatie VN-verdrag. 
 Deelname aan werkgroep “Inclusie binnen de Gemeente Beek” 

   

Tot slot. 
Het jaar 2018 stond voor wat betreft de Adviesraad sociaal domein Beek, naast het voorbereiden en uitbrengen 
van reeds gememoreerde advisering, uit het gestalte en inhoud geven aan het geheel, dat het sociaal domein 
omvat. Langs deze weg willen wij daarom alle leden, commissieleden, en ook oud-leden van de adviesraad 
bedanken voor hun geleverde inspanningen en bijdragen in dezen. 
Eenzelfde dank willen wij uitspreken naar de Gemeente Beek. Wij konden steeds gebruik maken van de ten 
gemeentehuize geboden vergaderruimtes en bijbehorende faciliteiten. Last but not least geldt deze dank in het 
bijzonder naar onze “windowperson” bij de gemeente Beek, Dhr. Jack Hamers. Steeds konden wij op 
constructieve en zeker ook prettige wijze met elkaar van gedachten wisselen en zaken bespreken. 
Wij veronderstellen met dit beknopte jaaroverzicht een juiste en dekkende weergave te hebben gegeven van 
onze activiteiten over het afgelopen kalenderjaar 2018. 
 
 
Beek, januari 2019. 
 
 
 
Voorzitter        secretaris 
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