Hoe kunt u ons bereiken?

Adviesraad Sociaal Domein Brielle

Telefonisch: 0181 – 47 11 11
Per email: asd@brielle.nl
Postadres: Postbus 101 3230 AC Brielle

“Betrokken en onafhankelijk meedenken”

De Adviesraad Sociaal Domein (ASD) vertegenwoordigt inwoners van Brielle waar het gaat om sociaal
maatschappelijke onderwerpen. Hierin stelt de ASD
zich betrokken, deskundig en onafhankelijk op.
Adviesraad Sociaal Domein

Sociaal domein; taak van de gemeente
Het Rijk heeft per 1 januari 2015 de sociale taak
overgedragen aan alle gemeenten. Deze sociale taak
noemen we het sociaal domein. De gemeente is
vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor:
de jeugdzorg: uitvoering van de Jeugdwet
de ondersteuning, begeleiding en dagbesteding
van mensen die niet in de Wet langdurige zorg
vallen: uitvoering van de Wet Maatschappelijke
Ondersteuning (Wmo )
de sociale participatie van mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt: uitvoering Participatiewet.
De gemeente heeft bij de uitvoering een grotere
verantwoordelijkheid gekregen. Hierbij staat
centraal dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen
blijven wonen en kunnen meedoen de samenleving.

Wat doet de Adviesraad Sociaal Domein
voor u?
U vertegenwoordigen!
De Adviesraad houdt zich bezig met het welzijn en
de participatie van alle inwoners die zorg of ondersteuning nodig hebben in de gemeente Brielle.
Namens hen adviseert de Adviesraad het college
van burgemeester en wethouders over het beleid
en de uitvoering van de Wmo, Jeugdwet en Participatiewet. Dit gebeurt gevraagd en ongevraagd.
De leden zijn positief kritisch ingesteld, signaleren
problemen vanuit eigen ervaring of eigen netwerk
en denken mee over oplossingen. Indien nodig,
schakelen de leden (ervarings-)deskundigen in voor
extra achtergrondinformatie en praktijkervaringen.

Ons motto
De Adviesraad vindt het belangrijk dat iedereen met
of zonder hulpvraag mee kan doen in de samenleving. Als de zelfredzaamheid in gevaar komt,
moeten burgers kunnen rekenen op ondersteuning.
De Adviesraad ziet er op toe dat het beleid van de
gemeente Brielle gericht is op deze zelfredzaamheid
en participatie van haar burgers. U kunt de Adviesraad helpen om dit zo goed mogelijk te doen. De
Adviesraad behandelt geen individuele gevallen,
maar staat wel open voor signalen en/of ervaringen
van inwoners. Er is ook altijd ruimte voor verbetering. Heeft u ideeën, tips of adviezen die kunnen
leiden tot verbetering? Dan kunt u deze kenbaar
maken.

Meer informatie
Samenstelling van de Adviesraad
De Adviesraad bestaat uit een aantal inwoners van
de gemeente Brielle. Deze inwoners maken vanuit
maatschappelijke betrokkenheid en/of ervaring deel
uit van de ASD. Zij kunnen aangeven wat er bij
burgers en cliënten leeft als het gaat om Wmo en
Jeugdwet in onze gemeente.

Op de website van de gemeente Brielle www.brielle.nl
kunt u onder de rubriek Werk, Inkomen en Zorg
meer informatie vinden over de Adviesraad Sociaal
Domein, het WMO-beleid, de Jeugdwet en Participatiewet.

Elke eerste woensdag van de maand om 19:30uur
hebben wij een openbare vergadering in het
Stadskantoor. U bent van harte welkom om deze bij
te wonen.

