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Inleiding 

De Burger Advies Raad (BAR) bestaat sinds 2007 en is 
een door het college van Gemeente Heumen ingesteld 
onafhankelijk adviesorgaan.  
 
Voor u ligt het jaarverslag 2021 van de BAR. We willen 
met dit jaarverslag aan onze omgeving en specifiek 
aan u als inwoner van de gemeente Heumen een 
duidelijk beeld geven van wie we zijn, waar we voor 
staan en vooral ook waar we ons als adviesraad in 
2021 mee hebben beziggehouden. Uitgangspunt van 
de BAR is dat ‘de inwoner’ centraal staat.  
 
Afgelopen jaar heeft net zoals 2020 grotendeels in het 
teken van Corona gestaan. We zagen verschillende 
varianten de revue passeren. Eerst de Deltavariant en 
nu kampen we met de Omikronvariant. Ook in 2021 
waren onze mogelijkheden om fysiek contact te 
onderhouden beperkt en hebben we veelal digitaal 
moeten vergaderen. Hoewel we steeds bedrevener 
werden in digitaal met elkaar tot een advies te komen, 
ondervonden we hinder om onderwerpen – die de 
mens in al zijn facetten raakt – digitaal met elkaar uit 
te diepen. 
 
Ons bereikten signalen over eenzaamheid, maar ook 
over de dienstverlening binnen de Huishoudelijke 
Ondersteuning. We hebben deze signalen 
bespreekbaar gemaakt in de Stuurgroep Eenzaamheid 
en we hebben een ongevraagd advies geschreven over 
de Huishoudelijke Ondersteuning.  
 

BAR-leden 

De BAR is op 1 januari 2021 op volle sterkte en telt 
inclusief de voorzitter 8 gemotiveerde en betrokken 
leden. Dit zijn mevr. Coumans en mevr. Weijers 
(voorzitter en vicevoorzitter) en dhr. van Hest, mevr. 
van de Merendonk, mevr. van de Kamp, mevr. Smits, 
dhr. Rutgers en mevr. Bank.  
 
Dhr. van Hest, als lid vanaf 2007 bij de BAR betrokken, 
heeft zijn termijnen om voor de BAR werkzaam te zijn 
ruimschoots overtroffen en heeft de BAR per 
december 2021 verlaten. We zijn hem dank 
verschuldigd, met name omdat dankzij zijn inzet (en 
die van oud-lid dhr. Bax) de toegankelijkheid van de 
openbare gebouwen op een nauwkeurige manier in 
kaart is gebracht, bespreekbaar is gemaakt en bovenal 
heeft geleid tot aanpassingen.  
 
Tijdens de BAR-vergadering op 1 maart jl. hebben we 
officieel afscheid genomen van dhr. Van Hest. 
Wethouder mevr. Stunnenberg en BAR-voorzitter 
mevr. Coumans hebben een dankwoord uitgesproken 
naar dhr. Van Hest en een presentje aangeboden als 
dank voor zijn jarenlange inzet. Hiernaast ziet u een 
mooie foto van dit afscheid.  
 

Vergaderingen BAR 

De BAR is in 2021 tien keer bijeen geweest. We 
vergaderen op de dinsdag van 19.00 uur tot 21.00 uur. 
De vergaderingen zijn openbaar en worden 
aangekondigd op de website en in de gemeentelijke e-
nieuwsbrief. 
 
Tijdens een fysieke vergadering hebben we de KBO als 
gast mogen ontvangen en hebben we gesproken over 
ontvangen signalen wat betreft eenzaamheid, de 
energiecrisis en de Huishoudelijke Ondersteuning in 
Heumen. Tevens hebben we gesproken met dhr. 

Houben, VN-ambassadeur van de Coalitie voor 
Inclusie, voor het op de kaart zetten van een 
gemeentelijke Inclusie Agenda voor Heumen.  
We betreuren het dat we dit jaar afscheid hebben 
moeten nemen van het digitaal platform 
‘Heumenpraatmee’. Dit was naar ons idee een unieke 
gelegenheid om met de Heumense inwoners in 
contact te zijn.  
 

Besprekingen 
Bij de bespreking van inhoudelijke punten hebben we 
in goed overleg de betrokken ambtenaar uitgenodigd 
voor extra toelichting. Dit werkte vaak verhelderend 
en komt volgens ons de kwaliteit van de uitgebrachte 
adviezen ten goede. Daarnaast hebben we ons op 
verschillende onderwerpen en ontwikkelingen laten 
informeren door deskundigen en hebben we via onze 
eigen netwerken onze achterban hierover 
geraadpleegd.  
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Overleg met bestuur 

Twee keer per jaar is er overleg met afgevaardigden 
van het gemeentebestuur. Dit volgens de Verordening 
Burgerparticipatie 2015, in 2020 gewijzigd naar de 
Wet Maatschappelijke Ondersteuning, Participatiewet 
en Jeugdwet.  
 
We hebben dit jaar twee keer uitvoerig met 
wethouder mevr. Stunnenberg gesproken, waarvan 
ook een keer met burgemeester mevr. Mittendorff 
erbij. Het waren overleggen om in algemene zin met 
elkaar af te stemmen, maar ook om actuele 
onderwerpen verder uit te diepen. Denk hierbij aan de 
impact van Corona in het Heumense en de 
noodopvang in Heumensoord. De voorzitter en 
vicevoorzitter van de BAR overleggen voor verdere 
afstemming vier keer per jaar apart met een 
vertegenwoordiging van het bestuur en ambtelijke 
organisatie.  
 

Ondersteuning 

De BAR is de afgelopen jaren ambtelijk ondersteund 
door mevr. Krijnen. Zij organiseerde en notuleerde de 
vergaderingen en was onze eerste contactpersoon. Per 
maart 2022 gaat ze ons echter verlaten en wordt ze 
opgevolgd door mevr. Jansen, te bereiken via e-mail 
bar@heumen.nl. We danken mevr. Krijnen voor haar 
inzet en heten mevr. Jansen welkom.  
 

Taakverdeling  
De BAR-leden hebben allen specifieke 
aandachtspunten en zijn daarin ook het eerste 
aanspreekpunt. Deze aandachtsgebieden zijn terug te 
vinden op de website en per e-mail op te vragen. 
 
 
 
 

Enkele voorbeelden zijn:  
- Toegankelijkheid openbare gebouwen mevr. 

Bank en mevr. Smits;  
- Onderwerpen met betrekking tot 

eenzaamheid dhr. Rutgers en mevr. Coumans;  
- (kinder)armoedebeleid mevr. Weijers; 

preventie gezondheidszorg mevr. van de Kamp;  
- Onderwerpen met betrekking tot ouderen 

mevr. van de Merendonk.  
 

Platforms 

De BAR-leden nemen deel aan verschillende platforms 
en klankbordgroepen zoals de Stuurgroepen 
Eenzaamheid en Preventie, Gezondheidszorg en de 
Klankbordgroep WMO-hulpmiddelen (regionaal) en 
het platform (kinder)armoede.  
                                                  

Werkconferenties 
We hebben als BAR in 2021 op 11 maart deelgenomen 
aan een digitale Werkconferentie en op 14 oktober 
aan een fysieke Werkconferentie. We bereiden de 
Werkconferentie in de regiegroep mee voor. De 
regiegroep bestaat naast de gemeentelijke 
vertegenwoordiging uit vertegenwoordigers van de 
vraag- en aanbodkant. Vanuit de Werkconferentie 
nemen we deel aan de werkgroep ‘dementiekalender’. 
 

Uitgebrachte adviezen 
In 2021 is de BAR zes keer gevraagd om advies uit te 
brengen over verschillende onderwerpen. Het college 
reageert altijd op de uitgebrachte adviezen. Wel vinden 
we het jammer dat ons vaak te weinig tijd gegund 
wordt om een goed en weloverwogen advies uit te 
brengen. We hebben in diverse gesprekken aan de 
beleidsverantwoordelijken ons ongemak hierover 
kenbaar gemaakt.  
 

In 2021 hebben we drie keer ongevraagd advies 
uitgebracht, onder andere over de dienstverlening 
Huishoudelijke Ondersteuning. Dit naar aanleiding van 
ontvangen signalen hierover.  
 

Gevraagd advies is uitgebracht over: 
- Bezuiniging Transformatieagenda Sociaal 

Domein; 
- Invoering Heumenkaart (preadvies en advies); 
- Verordening Maatschappelijke Ondersteuning 

en Jeugdhulp; 
- MGR RVN eerste halfjaar 2021 en Addendum 

inburgering 2022 bij DVO 2021-2022; 
- Rapportages van ZorgfocuZ met betrekking tot 

CEO WMO 2020 en CEO Jeugdhulp met de 
onderdelen jongeren en Ouder/Verzorger juli 
2021. 

 

Ongevraagd advies is uitgebracht over: 
- De Strategische visie, gericht aan de Raad; 
- Kleinschalig wonen voor dementerende 

ouderen; 
- Huishoudelijke Ondersteuning n.a.v. signalen. 
 

Contact BAR 

E-mail:        bar@heumen 
Website:     www.heumen.nl/bar 
Facebook:   Burgeradviesraad Heumen 
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