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Het jaarverslag 2019: het is vreemd om een jaarverslag 
voor te leggen waarbij de werkelijkheid van het 
afgelopen jaar zo een andere is als de huidige. De 
coronacrisis heeft in zeer korte tijd gedwongen tot 
ingrijpende maatregelen met een grote impact op 
onze samenleving en onze economie. Daar ligt nu de 
prioriteit. Steeds duidelijker wordt dat de crisis ook 
op langere termijn grote gevolgen gaat hebben. De 
vraag is niet of er een economische crisis komt maar 
hoe diep en ingrijpend deze zal zijn. Tegelijkertijd zien 
we heel veel creativiteit ontstaan, is er veel zorg voor 
elkaar en komen allerlei burgerinitiatieven op. Er 
worden snelle en korte verbindingen tussen personen 
en organisaties gelegd, de bureaucratie wordt tot een 
minimum beperkt zodat zoveel mogelijk burgers met 
allerlei zaken snel geholpen kunnen worden. Dit alles 
geeft de burger moed.

Aan het einde van het jaar hebben we besproken 
welke aandachtspunten en werkzaamheden er liggen 
voor het nieuwe jaar 2020. Door het uitbreken van de 
coronacrisis hebben we de plannen voor bijvoorbeeld 
het 5-jarig lustrum en de SRT-lezing 2020 aan moeten 
passen. We hopen deze toch te kunnen realiseren in 
2020.

Het college van burgemeester en wethouders van 
de gemeente Tilburg heeft de Sociale Raad Tilburg 
de opdracht gegeven gevraagd en ongevraagd te 
adviseren over het beleid op het sociaal domein. Taken 
en bevoegdheden zijn vastgelegd in de “Verordening 
Sociale Raad Tilburg 2018”.

Adviezen zijn integraal en interdisciplinair omdat 
steeds het hele sociale domein meegenomen wordt. 
De Sociale Raad Tilburg (SRT) is een onafhanke-
lijke adviescommissie. Die onafhankelijke positie 
is essentieel en het vraagt steeds aandacht deze te 
borgen, zowel inhoudelijk als procedureel.

Inleiding

Opdracht aan de  
Sociale Raad Tilburg
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De SRT bestaat uit 12 leden die dit werk als vrijwilliger verrichten. Het vormgeven 
aan en uitvoeren van de gegeven opdracht is de verantwoordelijkheid van de 
leden van de SRT. Drie leden waaronder in ieder geval de voorzitter vormen het 
DB. De adviesraad wordt ondersteund door een klein bureau, bestaande uit twee 
medewerksters (1.3 fte). In 2019 is voor een periode van vijf maanden en 16 uur per 
week het bureau uitgebreid met een projectmedewerkster.

Leden voor de SRT worden via een sollicitatieprocedure geworven en zij worden 
vervolgens benoemd door het college van burgemeester en wethouders. Leden 
verrichten dit advieswerk als vrijwilliger en zonder last of ruggespraak.

Adviezen worden dus uitgebracht door een raad die bestaat uit actieve, vrijwillige 
burgers met kennis van zaken die in staat zijn vanuit een onafhankelijke positie 
behoeften en wensen van inwoners van Tilburg te vertalen naar adviezen.

Sociale Raad Tilburg 
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SRT-vergaderingen, themabijeenkomsten en werkgroepen
De SRT-vergaderingen waaraan leden en medewerksters deelnemen, vormen het 
centrum van de Sociale Raad Tilburg. Hier worden besluiten genomen, inhoudelijke en 
praktische zaken besproken, werkzaamheden afgestemd en afspraken gemaakt over 
afhandeling ervan. In 2019 zijn er tien SRT-vergaderingen geweest. Daarnaast zijn er 
zeven themabijeenkomsten georganiseerd en hebben de werkgroepen diverse malen 
overleg gevoerd. 

Een beeld van de thema’s die het afgelopen jaar op de agenda hebben gestaan:
• Meldpunt Sociaal Domein/Sociaal Meldpunt Tilburg
• Burgerparticipatie
• Armoede, bestaanszekerheid en perspectief
• Nieuw re-integratiemodel gemeente Tilburg (TiiP)
• Dag van de Verantwoording
• Doe Mee in Tilburg
• Onafhankelijke cliëntondersteuning: Koplopergemeente en deelname aan project-

groep
• Sociale Basis - doorontwikkeling
• Sociale veerkracht
• Plan van aanpak: “Integrale ondersteuning jongeren in kwetsbare positie 16-27 jaar”
• Hefbomen en beheersmaatregelen
• Overleg met de Toegang (2x per jaar)
• SRT: interne evaluatie en vaststellen prioriteiten voor het nieuwe werkjaar

Werkbezoeken
• Werkbezoek Bewonersraad van Landpark Assisië
• Werkbezoek Ronde Tafelhuis en Verwijsspreekuur
• Werkbezoek aan wijk Groenewoud
• Werkbezoek aan MSCI, sociaal domein en ondernemerschap

Werkgroepen
Aangezien het werkterrein van de SRT erg groot is, werken we met werkgroepen. Er zijn 
drie structurele werkgroepen, namelijk Wmo, Jeugd en Participatie. Daarnaast richten 
we regelmatig werkgroepen in met een bepaalde opdracht.
• Werkgroep Participatie
• Werkgroep Wmo
• Werkgroep Jeugd
• Werkgroep “Meldpunt sociaal domein”
• Werkgroep “SRT-lezing 2019: Burgerparticipatie”
• Sollicitatiecommissie nieuwe leden

Werkzaamheden
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Adviezen 2019
1. Advies “Verordening Maatschappelijke Ondersteuning gemeente Tilburg juni 2019”
2. Advies “Duurzaam perspectief binnen ‘Tijdelijk Banen Model’”
3. Advies “Kadernota nieuw re-integratiemodel”
4. Advies “Hulp aan Huis”
5. Advies “Agenda Positieve Gezondheid”
6. Advies “Nota Integrale Kijk op Ouderen”
7. Advies “Bestaanszekerheid”
8. Advies “Verordening Jeugdhulp gemeente Tilburg 2020”
9. Advies “Verordening Maatschappelijke Ondersteuning gemeente Tilburg 2020” 
10. Advies “Raadsvoorstel Visie Bestaanszekerheid 2020-2023” - aanvulling

Adviezen - mondeling
Naast de schriftelijke geven wij ook mondelinge adviezen. Ook het afgelopen jaar zijn 
er diverse besprekingen geweest waarbij wij op verschillende momenten in het proces 
geïnformeerd zijn en meegedacht hebben over beleidsthema’s. Tot slot nemen leden 
deel aan algemenere bijeenkomsten, bijvoorbeeld gesprekstafels in de stad, waar zij 
hun inbreng hebben namens de Sociale Raad Tilburg.

Adviezen - regionaal
Aangezien de gemeenten in de regio Hart van Brabant steeds meer in regionaal verband 
samenwerken en gezamenlijk beleid ontwikkelen, worden er ook regionaal adviezen 
gevraagd. Deze worden gesteld aan de gezamenlijke lokale adviesraden sociaal domein. 
De Sociale Raad Tilburg neemt hier aan deel en levert zijn bijdrage aan deze regionale 
adviezen.
In 2019 hebben de gezamenlijke sociale raden HvB een adviesnotitie uitgebracht 
betreffende:
• Kaders en meerjarenprogramma Beschermd Wonen, Maatschappelijke Opvang, 

Preventie GGZ en Verslavingszorg
• Aanbiedingsnotitie voor het eerste concept meerjarenprogramma BW, MO, 

Preventieve GGZ en Verslavingszorg HvB

Adviezen 2019
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De 2e SRT-lezing heeft plaats gevonden op 5 april 2019. 
Deze werd uitgesproken door Alex Brenninkmeijer. 
Thijs van Mierlo (LSA) verzorgde het coreferaat en 
wethouder Marcelle Hendrickx gaf een reactie vanuit 
het Tilburgse.

Thema “Burgerparticipatie”
Het was een vrij vanzelfsprekende keuze om het thema 
burgerparticipatie dit jaar centraal te stellen bij de 
lezing. De SRT is immers zelf een vorm van burgerpar-
ticipatie, als schakel tussen inwoners en gemeente. 
Burgerparticipatie is een thema dat veel en steeds 
meer aandacht krijgt en ook verdient. De overheid legt 
steeds meer verantwoordelijkheid bij burgers zowel wat 
betreft hun eigen persoonlijke leven als hun bredere 
woon- en leefomgeving. Het is niet alleen de overheid 
die burgers een grotere rol wil geven, de beweging 
komt ook van burgers zelf. Zij nemen zelf initiatieven en 
hebben daar soms anderen (bijvoorbeeld de overheid) 
en middelen (financiën, ruimte,...) bij nodig. 

Bij deze verschuivingen horen dan ook andere, 
vaak nieuwe overlegvormen en andere vormen van 
meepraten, meedoen en meebeslissen. Dit proces 
vraagt om meer ruimte voor burgers, letterlijk en 
figuurlijk. Dit is ook een lijn die de Sociale Raad Tilburg 
onderschrijft: méér zeggenschap voor burgers. 

Ter voorbereiding op de SRT-lezing hebben we diverse 
gesprekken gevoerd en een SRT-enquête uitgezet om 
reacties van burgers op te halen. Tijdens de dag zelf 
hebben we zes gesprekstafels georganiseerd om ook 
hier de inbreng van inwoners een plaats te geven.
Het was een sfeervolle bijeenkomst, zo werd door de 
deelnemers aangegeven in de evaluatie. 125 Tilburgers 
hebben deelgenomen aan deze bijeenkomst. 

Voor een uitgebreider en inhoudelijk verslag van de 
SRT-lezing 2019:  
socialeraadtilburg.nl/verslag-srt-lezing-2019

SRT-lezing 2019 
“Burgerparticipatie. Dilemma’s tussen droom en daad”
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De SRT-lezing 2019 met alle gesprekken die we 
daaromheen gevoerd hebben en de discussies op 
de dag zelf, leverde voldoende stof op voor een 
ongevraagd advies. Dit hebben we in augustus 
2019 uitgebracht. 

Een korte blik op dit advies: burgerparticipatie is 
geen doel op zich. Het samenwerken van burgers 
en gemeente moet ertoe leiden dat Tilburg een 
nog fijnere gemeente wordt waar inwoners met 
hun wensen, mogelijkheden en inzet maatgevend 
zijn voor de inrichting van de fysieke ruimte, 
sociale voorzieningen en ontmoetingsmogelijk-
heden. Het samenspel is gericht op het benutten 
van elkaars deskundigheid, het verhogen van 
draagvlak voor te nemen beslissingen en beter 
beleid. Dat is winst voor de burgers en winst voor 
de gemeente.

In het advies benoemt de SRT drie knoppen 
waaraan gedraaid kan worden en formuleert vier 
aanbevelingen.

1. Interactie tussen gemeente en Tilburgers
• Aanbeveling 1 

Van mens tot mens: persoonlijke contacten 
van ambtenaren met inwoners

• Aanbeveling 2 
Organiseer jaarlijks hoorzittingen in de 
Pactwijken

2. Interne organisatie
• Aanbeveling 3 

Richt een ambtelijk expertiseteam op
3. Democratisch experimenteren

• Aanbeveling 4 
Installeer als experiment een klankbordraad

Een advies voor alle Tilburgers
Burgerparticipatie gaat ons allen aan en is 
een samenspel van college, gemeenteraad, 
ambtenaren, (wijk)professionals, ondernemers en 
inwoners. Het gaat om de optelsom van bijdragen 
die zij leveren aan de opgave om publieke doelen 
te realiseren, oftewel om collectieve intelligentie. 
Dit advies is primair gericht aan het college van 
B&W en de gemeenteraad, maar is ook een advies 
voor iedereen die als burger actief is of graag actief 
wil zijn. Het advies beoogt aldus ook een gesprek 
op gang te brengen tussen gemeente en actieve 
burgers, organisaties en burgers, en tussen burgers 
onderling. Met dit advies wil de Sociale Raad 
Tilburg een bijdrage leveren aan:
• Het verder ontwikkelen van burgerparticipatie.
• Het zoeken naar innovatieve vormen die 

recht doen aan de maatschappelijke ontwik-
kelingen en de wensen van burgers die meer 
zeggenschap willen.

• Het stimuleren dat burgers zeggenschap nemen 
over zaken die hen raken.

In september hebben we samen met de 
Rekenkamer Tilburg een presentatie gegeven aan 
gemeenteraadsleden en belangstellenden. De 
Rekenkamer Tilburg presenteerde haar onderzoek 
“De (Til)burger Centraal: Een onderzoek naar 
de inspanningen en effecten op het gebied van 
burgerparticipatie in de gemeente Tilburg”, de SRT 
zijn advies “Burgerparticipatie. Op z’n Tilburgs 
Meej-áánderen!”.

Het hele advies vindt u hier:
socialeraadtilburg.nl/advies-burgerparticipatie

Advies 
“Burgerparticipatie. Op z’n Tilburgs Meej-áánderen!”
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Werkgroep Meldpunt Sociaal Domein / 
Sociaal Meldpunt Tilburg

Het meldpunt sociaal domein heeft ondertussen al 
een hele geschiedenis en wij zijn dan ook zeer blij 
dat in 2019 de gemeenteraad heeft besloten dat er 
in Tilburg een meldpunt moet komen. De SRT heeft 
in het verleden steeds aangegeven dat er in de stad 
behoefte is aan een onafhankelijke plek waar inwoners 
terecht kunnen met vragen en ervaringen. Een dergelijk 
meldpunt sociaal domein biedt een helpende hand en 
analyseert de binnengekomen signalen zodat lering 
getrokken kan worden uit vertelde ervaringen. 

De SRT-werkgroep meldpunt sociaal domein is ook het 
afgelopen jaar steeds betrokken geweest bij de ontwik-
kelingen betreffende het meldpunt sociaal domein en 
we hebben op diverse momenten een bijdrage geleverd. 
Nadat het college het besluit heeft genomen om de 
opdracht te verstrekken aan Zorgbelang Brabant/
Zeeland zijn wij met hen in gesprek gegaan. Het is 
van belang de eigen taken en verantwoordlijkheden 
helder te hebben en te komen tot duidelijke en goed 
afgestemde procedures tussen Zorgbelang Brabant/
Zeeland en de SRT. Alleen dan kunnen de verhalen die 
door Zorgbelang opgehaald worden, conform de wens 
van de gemeente door de SRT geanalyseerd worden en 
ingezet worden bij de adviezen. 
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Relatie met de inwoners van Tilburg

De SRT vindt het van wezenlijk belang te weten wat inwoners bezighoudt, wat hun ervaringen, 
wensen en ideeën zijn. Deze kennis gebruiken we immers als basis voor onze adviezen en we 
leggen zo de relatie tussen beleid en uitvoering.

Informatie ophalen doen we op allerlei manieren. Wij horen wat er leeft door:
• toevallige gesprekken
• bij bijeenkomsten aanwezig te zijn
• georganiseerde gesprekken en bijeenkomsten
•  wat wij in ons dagelijks leven horen bij familie, buren, vrienden
•  actief te zijn in de wijk of binnen de stad
• wat wij in het (betaald en onbetaald) werk tegenkomen en horen
• actief aan de slag te zijn met thema’s en groepen
•  activiteiten die wij als Sociale Raad Tilburg zelf organiseren zoals werkbezoeken, consul-

taties, SRT-lezing, gesprekken met organisaties, themabijeenkomsten

Leden van de SRT nemen deel aan activiteiten en zijn steeds alert op wat zij horen en zien 
zodat wij deze informatie kunnen inzetten bij onze adviezen. Het belang van een uitgebreid en 
divers netwerk is dus groot en daar blijven wij aan werken.
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Relatie met de gemeente 
Tilburg

De SRT is een adviesraad voor het college van 
burgemeester en wethouders en onze adviezen zijn 
allereerst aan hen gericht. Daarnaast zijn er contacten 
met de gemeenteraad en de griffie, met beleidsmede-
werkers en strategen van de gemeente Tilburg. 

Het afgelopen jaar zijn er een tweetal besprekingen 
geweest met de wethouders sociaal domein. We 
hebben kennis gemaakt met de nieuwe wethouder, 
dhr. R. Dols. We hebben kennis gemaakt met het 
nieuwe afdelingshoofd Sociaal van de gemeente 
Tilburg en er is een gesprek geweest met de gemeente-
secretaris. 

Er liggen grote vraagstukken, zowel financieel als 
maatschappelijk, en de SRT wil vanuit zijn verantwoor-
delijkheid graag een bijdrage leveren aan het gesprek 
hoe om te gaan met deze vraagstukken.

Relatie met de regio

Gemeenten gaan steeds meer regionaal samenwerken 
waarbij ook ontwikkeling en besluitvorming regionaal 
plaats vindt. Dit leidt automatisch ook tot regionale 
adviesaanvragen die worden gesteld aan de gezamen-
lijke lokale adviesraden. De noodzaak en het belang 
van regionaal overleg wordt onderkend maar middelen 
en tijd zijn beperkt.

Er zijn twee regionale overlegstructuren.
Een overleg van de lokale adviesraden kent als 
aandachtsvelden Wmo, Jeugdwet en Participatiewet. 
Het andere overleg is het RAWP (Regionale Adviesraad 
Werk en Participatie). Deze adviesraad richt zich met 
name op beschut werk, banenafspraak en doelgroe-
penregister en heeft een bredere samenstelling.

De SRT is lid van beide agendacommissies en we 
nemen deel aan de diverse bijeenkomsten die 
georganiseerd worden. We zijn ook in gesprek met 
de gemeenten van de regio HvB over vaste afspraken 
over regionale advisering over een aantal prioritaire 
onderwerpen.  
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PR en communicatie

De SRT heeft een website waarop alle informatie te 
vinden is. Verder maken we gebruik van twitter en 
facebook om informatie over ons werk en het sociaal 
domein te delen.

Website:  socialeraadtilburg.nl
Twitter:  twitter.com/SocRaadTilburg
Facebook:  facebook.com/socialeraadtilburg
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Tot slot

De coronacrisis heeft een grote impact: op individuele 
personen, op de wijze waarop we met elkaar omgaan, 
op onze samenleving en onze economie. De kwetsbare 
en de zeer kwetsbare personen worden hier echter 
altijd harder door geraakt zoals mensen met een 
minimuminkomen, personen met schulden, kwetsbare 
kinderen en jongeren, asielzoekers en statushouders, 
inwoners die afhankelijk zijn van zorg en onder-
steuning. Daarnaast zien we ineens dat er veel meer 
groepen kwetsbare burgers zijn: mensen met flexibele 
of kleine contracten, ZZP-ers, jongeren die in de 
flexibele schil werkzaam zijn. Bestaande problemen 
worden zichtbaarder en groter: eenzaamheid, het wel 
of niet digivaardig zijn, de mate van beheersing van de 
Nederlandse taal, armoede.

De huidige crisis heeft in zeer korte tijd een hele 
andere werkelijkheid tot stand gebracht. Het sociaal 
domein heeft al langere tijd te maken met stevige 
financiële problemen en met grote maatschappelijke 
vraagstukken. Deze crisis met alle gevolgen die er nu al 
zijn en met die nog komen, geven grote zorgen voor de 
toekomst.

Voor de Sociale Raad Tilburg blijft het belangrijk om 
de verhalen en ervaringen van burgers te horen. De 
noodzaak om verhalen van Tilburgers te horen wordt 
voor de SRT alleen maar groter willen we adviezen 
kunnen geven die aansluiten bij de problemen die 
mensen ervaren. Als SRT houden we dezelfde focus, 
namelijk wat betekent de huidige situatie en de 
getroffen maatregelen voor met name de kwetsbare 
burgers, hoe zorgen we er met z’n allen voor dat de zorg 
en ondersteuning voor hen op orde is en dat zij snel en 
goed geholpen worden? Ook dan blijven maatwerk, doen 
wat nodig is, de inwoner centraal stellen belangrijke 
ijkpunten.

Zoals we eerder aangaven, er gebeuren momenteel ook 
heel veel mooie dingen in de stad en er ontstaan in snel 
tempo andere werkwijzen, andere vormen van overleg 
en besluitvorming. Het is zinvol om te bezien wat de 
huidige werkwijzen opleveren en wat we daarvan vast 
kunnen houden voor de toekomst. De Sociale Raad 
Tilburg wil zijn denkkracht daar graag voor inzetten.
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Leden Sociale Raad Tilburg 2020

Dion van den Berg
voorzitter

Chantal van Birgelen
lid

Fons Kappé
lid

Bouchra Bouzarouata
lid

Edith Sigmans – van Lien
lid

Joep van Dongen
lid

Rogier van Luxemburg
lid

Marlies Lammers - Berben
lid

Henrieta van der Veeke
lid

Jos Oskam
lid

Stephan Gijsman 
vice-voorzitter en secretaris

Roger Speck
penningmeester
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Ondersteuningsbureau

Afscheid genomen in 2019

Mariëtte van Bavel
beleidsmedewerkster

Marjolein Meulendijks 
secretariaatsmedewerkster

Sabrina Willems
projectmedewerkster 

(oktober 2018 – mei 2019)

Marcel Beerens
lid tot 31 december 2019

Karla Wenstedt
Lid en secretaris

Overleden 17 februari 2019
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Dit is een uitgave van de Sociale Raad Tilburg
013-4671955
mail@socialeraadtilburg.nl
www.socialeraadtilburg.nl


