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Intro 

Het MPV is toe aan reflectie en herziening van haar taak in het Sociaal Domein. We hebben als MPV 

vastgesteld dat wij als betrokken inwoners op de eerste plaats moeten staan voor de belangen van 

de inwoners zonder, en los van, politieke en/of financiële afwegingen.  

De 1e kerntaak van het MPV is het college en de gemeenteraad te voorzien van gevraagde en 

ongevraagde adviezen op alle beleidsterreinen binnen het Sociaal Domein. 

De 2e kerntaak van het MPV is de vinger aan de pols te houden wat er speelt in de gemeente en haar 

kernen en de vertaling daarvan te maken binnen de advisering. 

De tijd die de vrijwillige leden van het MPV hebben is beperkt en maakt noodzakelijk dat we de juiste 

afwegingen maken in de onderwerpen die wij (kunnen) behandelen. 

Missie: 

Het MPV adviseert het college en de gemeenteraad op de beleidsterreinen van het Sociale Domein 

zonder, en los van politieke en/of financiële afwegingen en betrekken daarin nadrukkelijk de 

belangen van inwoners van Voerendaal. 

Inrichting en werkwijze van het MPV 

Het Platform bestaat momenteel uit 7 leden, een secretaris en de voorzitter.  Deze zijn allen 

inwoners van Voerendaal en doen deze werkzaamheden op vrijwillige basis. Voor deze 

werkzaamheden ontvangen zij een onkostenvergoeding. 

De samenstelling van het MPV kent een grote diversiteit. Zo is er o.m. sprake van enige expertise op 

gebied van ouderenbeleid, geestelijke gezondheid, onderwijs, wmo, jeugdhulp en participatie. Dat 

maakt het mogelijk dat we werkgroepen formeren waarin de nodige expertise gewaarborgd is. 

Zoals vermeld moeten we ook keuzes maken. Daarom hebben we een werkplan voor 2019 gemaakt 

waarin we speerpunten en doorlopende zaken agenderen. 

Als basis van het werkplan hebben we een paar uitgangspunten geformuleerd: 

• Het MPV wil proactief betrokken worden bij het ontwikkelen van beleidsplannen. Op deze 

manier kunnen wij onze inbreng al in een vroeg stadium realiseren. Wij zijn van mening dat 

het louter adviseren over panklaar gemaakte beleidsplannen weinig ruimte geeft voor onze 

inbreng. 

• De termijnen van advisering moeten goed nageleefd worden. We hebben tijd nodig om 

zaken te bespreken, te onderzoeken en te adviseren. 

• We moeten zelf veel alerter zijn op de gemeentelijke agenda en vragen de fracties ons tijdig 

attent te maken op zaken die aan de orde zijn of komen. We vragen de fracties en de 

commissie Samenleving en Leefomgeving om de rol van het MPV bij de verschillende 

onderwerpen aan de orde te stellen. 

 

 

 



 

 

Wat doen we en wat doen we niet? 

Ogen en oren 

Dat het MPV de ogen en oren zijn van de gemeentelijke samenleving betekent niet dat het MPV er is 

voor individuele zaken. Wij pakken onze rol wel als blijkt dat er ons meerdere signalen bereiken die 

hetzelfde onderwerp betreffen. 

Cliëntenraden en verenigingen 

De gemeente dicht het MPV ook een taak toe binnen het sociaal domein waar het verenigingen en 

cliëntenraden betreft. Het MPV wil nadrukkelijk onderscheid maken tussen de doelstellingen van de 

verenigingen en de cliëntenraden zelf en het overstijgend karakter van het MPV, waar het advisering 

van zaken binnen het sociaal domein betreft. (Zie ook MVA bij doorlopende zaken) 

Werkplan 2019 

Speerpunten 

1. Samenwerking adviesraad Simpelveld. 

o In het kader van verregaande samenwerking tussen de gemeenten Voerendaal en 

Simpelveld op verschillende (beleid)terreinen en in bijzonder de WMO in 2020 is het 

belangrijk dat het MPV en de Adviesraad Simpelveld de samenwerking opzoeken. 

o Het MPV heeft al eerder aangegeven nog niet tot een adviesraad te willen komen 

maar de samenwerking zal zoeken in de onderwerpen die nu of later van gezamenlijk 

belang gaan zijn. 

o Nu de adviesraad Simpelveld in de nieuwe samenstelling in de startblokken staat 

gaan we 2019 kennis maken, de samenwerking verkennen, onderzoeken en 

besluiten hoe we de samenwerking kunnen formaliseren. 

o In tijdpad trekken we daar 2019 voor uit. Het MPV als doel in het najaar 

(september/oktober) de samenwerking in een document te vatten. 

2. Beleidsplan jeugdhulp, beleidsagenda, verordening en lokale documenten 

o In de periode van februari tot en met mei 2019 zal het MPV gevraagd advies geven 

over de Jeugdhulp. 

o Buiten het advies over het gezamenlijk beleidsplan Jeugdhulp 2019-2022 van de 

gemeenten Heerlen, Landgraaf en Voerendaal begin maart 2019, zal het MPV zich 

vooral richten op de daaropvolgende verordening en heel belangrijk de uitwerking 

van beleid in lokale documenten, in de periode van maart tot en met mei 2019. Het 

MPV zal dit doen in twee adviezen. 

o Ook zal het MPV zich verdiepen en vinger aan de pols houden van de uitvoering van 

het beleid door de coöperatie JenS. Dit monitoren loopt het hele jaar door. 

o Het MPV zal dit mede doen door de verbinding te zoeken met de adviesraden van 

Heerlen en Landgraaf. (Opm.: bij het maken van dit werkplan is er al een gezamenlijk 

actie geweest van de adviesraden met betrekking tot terugtreden van de directeur 

van JenS.) 

  



 

 

 

3. Participatie samenwerking Cliëntenraad Kompas 

o Het MPV heeft kennis kunnen nemen het beleidplan werk, inkomen en sociale zorg. 

Vanuit de gemeente is geen advies gevraagd en het beleidplan is na vaststelling 

verstrekt. In kader van de wet op medezeggenschap heeft de gemeente i.c. Kompas 

op de eerste plaats te maken met de Cliëntenraad van Kompas. Toekomstige 

beleidplannen en documenten worden wel aan MPV voorgelegd. (Toezegging 

wethouder) 

o Juist de raakvlakken en vaak praktische verbinding waarmee cliënten van Kompas te 

maken hebben, namelijk de WMO en Jeugdhulp heeft het MPV wel een duidelijke 

taak. 

o Het MPV wenst daarom intensief samen te werken met de Cliëntenraad Kompas en 

heeft daartoe al actie ondernomen. De behoefte om samen te werken is door de 

Cliëntenraad bekrachtigd. 

o Het MPV zal op basis van het beleidsplan en vooral ook het plan van uitvoering dat 

jaarlijks wordt geactualiseerd aan het werk gaan. 

o In 2019 is Participatie een speerpunt omdat het een achtergebleven onderwerp is 

geweest in de afgelopen jaren. Het MPV wil ook met betrekking tot Participatie de 

samenwerking opzoeken met de adviesraad Simpelveld (zie ook speerpunt 1) 

Doorlopende zaken 

• Het actieve oog en oor 

o Natuurlijk hebben de leden van het MPV dagelijks oog en oor voor wat er in de 

gemeente speelt. Binnen de beperkte tijd die we hebben willen we daar structuur 

aan geven door op onderdelen actief te zijn en ons bestaan beter bekend te maken 

in de gemeente. 

1. Burgerij 

o Het MPV heeft in de afgelopen jaren sterk meegeleefd bij ontwikkeling van de 

verschillende locaties Burgerijen en de totstandkoming hiervan.  We zijn binnen de 

Burgerij actief op zoek naar hoe inwoners het aanbod, hulp en ondersteuning 

ervaren. Dat blijven we doen. 

2. Vanuit de eigen achterban 

o Verschillende leden van het MPV zijn nauw betrokken bij verenigingen en/of 

organisaties. Vanuit deze betrokkenheid, vragen /opmerkingen uit deze geledingen 

maken we een vertaalslag naar het MPV en het Sociaal Domein. Dat blijven we doen. 

3. Positief Gezond in bijzonder MVA doorlopende subsidie verenigingen, 25% regeling) 

o Het MPV heeft een werkgroep die de acties rondom Positief Gezond volgt, 

tussentijds evalueert en als het nodig is geven wij advies. Dat blijven wij doen. 

o Een regeling die in het leven is geroepen is de 25% basissubsidieverhoging, waarbij 

verenigingen door een inspanning binnen het sociaal domein, deze kunnen 

verwerven. Het MPV is hier niet in gekend en pas op navraag geïnformeerd. Wij 

willen hierover geïnformeerd worden en zullen dit doorlopend monitoren. Het MPV 

vindt dat verenigingen in hun doelstellingen/statuten op moeten nemen dat zij in het 

sociaal domein ook een verantwoordelijkheid hebben. 



 

 

4. Cliëntondersteuning 

o In 2018 heeft het MPV ongevraagd advies gegeven over het omgaan met 

Cliëntondersteuning.  Al vanaf het begin van de decentralisaties heeft het MPV  

nadruk gelegd op een goed verankerde onafhankelijke cliëntondersteuning.  Wij zijn 

in bezit van signalen die aangeven dat de cliëntondersteuning nog steeds niet goed 

geregeld is. Wij blijven de signalen over cliëntondersteuning volgen. 

5. Zelfredzaamheidmatrix 

o In 2018 heeft het MPV ongevraagd advies gegeven over het gebruik van de 

zelfredzaamheidmatrix. De signalen van inwoners dat dit instrument als sturend 

middel gebruikt wordt in plaats van een hulpmiddel om tot indicatie te komen 

hebben wij indringend aan de orde gesteld. De beloofde praktisch bijstelling in 

gebruik zal het MPV blijvend monitoren. 

6. Leefomgeving 

o In het Sociaal Domein is de leefomgeving (veiligheid, infrastructuur, toegang tot 

gebouwen, winkels, etc.) een voorwaarde om goed te kunnen participeren.  Dat 

geldt voor iedereen (jong, iets ouder en oud). Het MPV is van mening dat naast een 

goed aanbod van eigen leefomgeving (voorzieningen in en rondom het thuis) ook de 

leefomgeving aandacht behoeft. Wij gaan onderzoeken op welke wijze wij daar vorm 

aan kunnen geven. (Een voorbeeld daarvan is hoe veilig het wegennetwerk in 

Voerendaal is voor Scootmobielen.)   Dat gaan wij uitwerken. 

7. Andere doorlopende zaken 

o Het MPV wil tussentijdse evaluaties beter verankeren. Wij denken daarbij o.m. aan 

voorzieningen voor GGZ-cliënten, de functie van CJG en maatschappelijk werk, het 

vrijwilligersbeleid (scholing, ondersteuning), cliëntondersteuning. 

o Het MPV wil meer inzicht in cijfers (financiën, aantal cliënten/ gebruikers op 

verschillende terreinen) en deze mede gebruiken om tot gedegen adviezen te 

komen. 

Tenslotte 

Het MPV moet roeien met de riem die zij heeft. Dat is niet altijd eenvoudig want we moeten telkens 

opnieuw de keuze maken of we een onderwerp waardevol genoeg vinden om er tijd en energie in te 

steken. Binnen het “afgebakende” werkplan maken we ook tijd voor zaken die we niet voorzien 

kunnen maar ook daarin moeten we dan keuzes maken.  

Frans Reintjens 

Voorzitter Maatschappelijk Platform Voerendaal. 

 

 

 

 


