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Inleiding 

De Burger Advies Raad Heumen (BAR) is een door 
het college van Heumen, sinds 2007 ingesteld 
onafhankelijk adviesorgaan. 
Voor u ligt het tweede jaarverslag van de BAR. De 
positieve reacties op ons eerste jaarverslag van 
2019 hebben ertoe geleid, ook voor 2020 een kort 
jaarverslag op te stellen. Dit om aan onze omgeving 
en specifiek aan onze inwoners meer duidelijk te 
maken wie we zijn, waar we voor staan en waar we 
ons als adviesraad in 2020 mee hebben 
beziggehouden. Uitgangspunt van de BAR is dat ‘de 
inwoner’ centraal staat. 
Afgelopen jaar was voor ons allen een bijzonder 
jaar. COVID-19 heeft ons behoorlijk in de greep 
gehouden. We werden geconfronteerd met 
maatregelen die de mogelijkheden voor contact 
beperkte. Ons bereikte signalen over eenzaamheid 
en over groot en klein leed. Maar ook over mooie 
initiatieven, die het leven weer wat lichter maken in 
deze moeilijke tijd.  
Als BAR zijn we zoals zoveel andere organen 
overgeschakeld op digitaal vergaderen. Dat was   

wennen omdat de onderwerpen waarover we 
spreken makkelijker verlopen als je elkaar letterlijk  
in de ogen kunt kijken. Maar een andere manier  

dan digitaal vergaderen is er niet tijdens deze Lock-
down. 
Ons werk als adviesraad om gevraagd en 
ongevraagd advies uit te brengen aan het college 
over maatschappelijke vraagstukken op het gebied 
van wonen, zorg, welzijn, werk en inkomen heeft 
het afgelopen jaar van ons de nodige inzet gevergd. 
Onderwerpen die iedereen in de kern van het 
menszijn raken. Ouderen maar zeker ook jeugd en 
jongeren en nieuwe Nederlanders zijn hierin 
belangrijke doelgroepen.  
Specifiek noemen we hier ons ongevraagd advies 
over toegankelijkheid van de openbare gebouwen 
en ruimte. Samen met de KBO hebben we gepleit 
voor een openbare toiletvoorziening in het 
winkelcentrum van Malden. Uiteindelijk is deze er 
gekomen. Daarnaast zijn we in verschillende 
werkgroepen actief geweest in voorbereidende zin. 
Bijvoorbeeld het armoede platform, stuurgroep 
tegen eenzaamheid, regionale overleggen van de 
adviesraden en in de verschillende werkgroepen die 
ontstaan zijn tijdens de werkconferenties, zoals de 
werkgroep laaggeletterdheid en op eigen initiatief 
de werkgroep: ‘Het hele verhaal’.  
 

 

BAR- leden 

De BAR telt op 1 januari 2020 inclusief de voorzitter 
7 gemotiveerde en betrokken leden. Dit zijn Agnes  
Coumans (Voorzitter) Joop van Hest, Jos Bax 
(vicevoorzitter), Matthijs Glastra, Ellen van de 
Kamp, Hetty Weijers en Sonja van de Merendonk.  
Wisselingen 
Matthijs Glastra is in de zomer gestopt omdat hij de 
raad van onze gemeente is gaan versterken. Jos Bax 
is verhuisd buiten Heumen. In de zomer hebben we 
de vacature uitgezet voor nieuwe leden. Magda 
Blank, Pierre Rutgers en Elly Smits zijn ons in 
december van dit jaar komen versterken en met 
hun komst zijn we weer een voltallige BAR, die 
bestaat uit 8 leden inclusief de voorzitter.  

Vergaderingen BAR 

De BAR is in 2020 11 keer bijeen geweest. We 
vergaderen op de dinsdag van 19.15 tot 21.30 uur.  
De bijeenkomsten zijn openbaar en worden 
aangekondigd op de website van de gemeente 
Heumen: www.heumen.nl/bar, in de gemeentelijke 
e-nieuwsbrief en in het Gemeentenieuws.    
We hebben als BAR niet vaak bezoekers gehad 
tijdens onze bijeenkomsten. Dit komt wellicht ook 
omdat de getroffen maatregelen rondom COVID-19 
ons hierin heeft beperkt. Wel zijn we als BAR actief 
betrokken bij het digitaal platform 
‘Heumenpraatmee’ en hebben we meegedacht over 
mogelijke onderwerpen, met name wat betreft een 
van onze speerpunten ‘de toegankelijkheid’.  

Besprekingen 

Bij bespreking van inhoudelijke punten hebben we 
in goed overleg voor extra toelichting steeds de  
betrokken ambtenaar uitgenodigd. Dit werkte  
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verhelderend en kwam naar ons idee ook de  
kwaliteit van onze uitgebrachte adviezen ten goede. 
Dit omdat we heel concreet ons advies verder 
konden toespitsen. Daarnaast hebben we ons op de 
verschillende inhoudelijke onderwerpen en 
ontwikkelingen laten informeren door deskundigen 
en de achterban van de BAR hierover geraadpleegd. 

Overleg met bestuur 

Ingevolge het huishoudelijk reglement van de BAR 
en de verordening; Burgerparticipatie 2015; Wet 
Maatschappelijke ondersteuning, participatiewet en 
Jeugdwet, is er twee keer per jaar een overleg met 
afgevaardigden van het gemeentebestuur. Dit jaar 
heeft het overleg één keer plaatsgevonden in 
verband met de wisseling in het college. De BAR 
heeft o.a. het wijzigingsbesluit van 25 juni 2020 
besproken en haar bezorgdheid geuit over de 
bezuinigingen in het sociaal domein en de daarbij 
behorende impact hiervan op de kwetsbare 
inwoner.  

Ondersteuning 

Renate Krijnen ondersteunt ons als BAR ambtelijk 
en bereidt onze vergaderingen technisch voor. Zij is 
onze eerste contactpersoon en bereikbaar via 
bar@heumen.nl.  

Taakverdeling  
De BAR leden hebben allen specifieke 
aandachtspunten en zijn daarin ook het eerste 
aanspreekpunt. De aandachtsgebieden van de BAR 
leden zijn terug te vinden op de website en op te 
vragen via e-mail: bar@heumen.nl.  
Enkele voorbeelden zijn: 
De toegankelijkheid van openbare gebouwen en 
 

 
openbare ruimte, een specifieke deskundigheid die  
Joop van de Hest & Jos Bax voor hun rekening  
hebben genomen. Het armoedebeleid was in  
handen van Hetty Weijers & Matthijs Glastra. 
Onderwerpen met betrekking tot de dementie 
vriendelijke gemeenten bij Hetty Weijers & Agnes 
Coumans. Andere onderwerpen met betrekking tot 
ouderen liggen bij Sonja Merendonk. Ellen van de 
Kamp houdt zich bezig met preventie 
gezondheidszorg.  

Platforms 

De leden van de BAR nemen deel aan verschillende  
platforms en klankbordgroepen zoals over (kinder-) 
armoede, stuurgroep eenzaamheid, stuurgroep 
preventie gezondheidszorg, WMO-hulpmiddelen en 
het 100 plus ouderen netwerk.  
We denken in beleidsvoorbereidende zin mee 
vanuit het perspectief van de BAR. Dit neemt niet 
weg dat we als BAR (on)gevraagd onafhankelijke 
adviezen geven.  

Werkconferenties 

Als BAR nemen we jaarlijks ook deel aan de 
‘werkconferenties’ in maart en in oktober. Dit jaar 
heeft vanwege COVID-19 alleen de werkconferentie 
op 29 oktober digitaal plaats gevonden. Vanuit de 
BAR bereiden we de werkconferentie mee voor en 
nemen daarvoor zitting in de regiegroep. De 
regiegroep, bestaat naast de gemeentelijke 
vertegenwoordiging uit vertegenwoordigers van de 
vraag- en aanbodkant. 

Uitgebrachte adviezen 

Dit jaar is de BAR 4x gevraagd om advies uit te  
brengen over verschillende onderwerpen.  
 

 
In 2019 hebben we 9x gevraagd advies uitgebracht. 
De BAR gaat ervan uit dat de verminderde advies-
aanvragen o.a. veroorzaakt zijn door COVID-19.  
Deze pandemie drukt zijn stempel op het vermogen 
om beleid te ontwikkelen en prioriteiten zijn anders 
komen te liggen. Daarnaast heeft vooral de 
wisseling in het college het ontwikkelen van nieuw 
beleid maandenlang nagenoeg stil gelegd.   
Het college geeft altijd een reactie op de door de 
BAR uitgebrachte adviezen.  Beiden vindt u terug op 
de website: www.heumen.nl/bar  
 
     Gevraagd advies is uitgebracht over:  
 

- Voortgang transformatieagenda sociaal domein 
2018-2022; 

- Dienstverleningsovereenkomst gemeenten Rijk 
van Nijmegen en Werkbedrijf 2021-2022; 

- Heronderzoeksplan Participatiewet IOAW en 
IOAZ 2020; 

- Cliëntervaringsonderzoek WMO en Jeugdhulp 
2019.   

     Ongevraagd advies is uitgebracht over: 
     Toegankelijkheid een onderwerp waar de BAR   
     ook in 2020 actief mee aan de slag is gegaan.  
     Specifiek, hebben we dit jaar 2x advies  
     uitgebracht over een openbaar toiletvoorziening  
     in het winkelcentrum van Malden.  

 

  Contact 

  Voor informatie of vragen kunt u contact opnemen     
  met de Burgeradviesraad via: 

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