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In verband met de coronaperikelen zal het jaarverslag 2020 in een zeer verkorte vorm worden weergegeven. Vele geplande bijeenkomsten 

konden helaas door de maatregelen van de regering niet doorgaan. 

Aandacht zal in dit jaarverslag worden besteed aan: 

1. De miniconferentie op donderdag 26 november 2020 in het gemeenschapshuis de Torrekoel te Kronenberg – Sevenum. 
2. Jaarlijkse bijeenkomst. 

 
De miniconferentie 2020 stond in het teken van de volgende onderwerpen: 

VN- toegankelijkheid 

Het doel is te komen tot een focus in de samenwerking tussen de Burger Advies Raad en de gemeente als het gaat om de brede 
uitgangspunten binnen het VN verdrag. In eerste aanleg gaat het niet om met dit thema over achterban raadpleging aan de slag te gaan om 
zorg en welzijn maar meer om samen te werken als het gaat over: 

• De fysieke toegankelijkheid in Openbare Ruimte en Gebouwen en 

• (digitale) toegankelijkheid bij de Overheid. 
 

Participatie (contact met de achterban) 

Het is de afgelopen jaren gebleken dat het zeer moeilijk is om de achterban te bereiken en te raadplegen als het gaat om mensen die 

afhankelijk zijn van een minimuminkomen en/of te kampen met armoedeproblematiek. Verder ligt er op  dit moment het probleem dat er  

slechts enkele leden van de werkgroep over blijven om met dit thema over achterban raadpleging aan de slag te gaan. 

Deze aandachtspunten maakt dat een nieuwe aanpak nodig is met het beleid van de B.A.R. en samenwerkingsafspraak met de gemeente wordt 

er gekozen voor projectmatig werken. Hierbij wordt gedacht een actieve rol voor de vrijwilligers van de  B.A.R. en medewerkers van de 

gemeente. Het streven is te komen tot een goede opzet om de achterban m.b.t. de Participatiewet te kunnen bereiken. 

Als methodiek wordt gekozen voor Handreiking organiseren burgerraadpleging specifieke doelgroep, aangereikt en ondersteund door 

Burgerkracht Limburg. 

Het uiteindelijke doel is te komen tot een adviesdocument aan het college van burgemeester en wethouders met “tips” en “tops” omtrent de 
huidige participatiewet, zodat die participatiewet beter uitgevoerd kan worden. 
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Zorgen voor ouderen in de thuissituatie 

Het aantal thuiswonende kwetsbare ouderen stijgt. Aantal mensen met dementie stijgt enorm; Eenzaamheid neemt hard toe; Het aantal 
mantelzorgers neemt drastisch af. Wat te doen. Het zoeken naar kartrekkers. Het realiseren van ontmoetingsplekken (wijkcentra). Het 
faciliteren van meer professionele gerichte inzet. 

 
Ontschotting sociaal domein 

De gemeente ziet in de praktijk: 

• Meer uitdagingen in dorp en wijk.  
Denk aan ouderen die langer thuis wonen; denk aan personen met onbegrepen gedrag. Minder handen aan het bed door oplopend tekort aan 

personeel in de zorg. 

• Financiële uitdagingen. 
De vraag naar ondersteuning en zorg stijgt. De middelen vanuit Den Haag blijven gelijk of worden zelfs minder. 

 
Wat wil de gemeente hiermee bereiken: 

• Overhead en bureaucratie eruit slopen. Geen verschillende aanbieders die elkaar beconcurreren en in het dorp voorbij gaan. 

• Kracht in de dorpen en wijken zelf inzetten om de opdracht te verkleinen. Waar kunnen we kracht van inwoners gebruiken om 
professionals te ontlasten? Waar ligt de behoefte binnen de wijk of dorp om hier zelf meer te kunnen betekenen?  

 

   2 Jaarlijkse bijeenkomst.  

 Deze bijeenkomst is gehouden op vrijdag 18 september 2020 in feestzaal de Vonkel te Grubbenvorst. In verband met de coronamaatregelen is er dit jaar 

gekozen voor een diner. Het geplande uitstapje is helaas geschrapt. Tijdens deze bijeenkomst werd na een woord van de voorzitter afscheid genomen van 

een aantal leden van de B.A.R. Zij ontvingen van de voorzitter een kleine attentie. 

 


