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                                                                                                                                   Heusden, 10 oktober 2018 

 
Gemeente Heusden 
t.a.v. Dhr P. van Steen, wethouder 
 
Betreft: Advies vertrouwenspersoon sociaal domein gemeente Heusden 
 
Geachte heer van Steen, 
 
Op maandag 14 november 2016 hebben wij, naar aanleiding van zijn jaarverslag over het jaar 2015, 
een gesprek gehad de vertrouwenspersoon sociaal domein gemeente Heusden. 
Een verslag hiervan en onze ideeën hebben wij aan u bericht in een brief d.d. 14 november 2016. 
 
Op 12 maart 2018 hebben wij, op ons nadrukkelijk verzoek, wederom een gesprek gehad over zijn 
bevindingen over 2017.  Een jaarverslag over 2017 was nog niet voorhanden. 
Na een nogal warrig verhaal over wat hij in 2017 met betrekking tot het sociale domein allemaal had 
meegemaakt hebben wij hem verzocht ons zijn jaarverslag te doen toekomen om zijn verhaal wat 
meer kop en staart te geven en ons de kans te geven daarop adequaat te reageren. 
 
Daarna hebben wij niets meer vernomen. 
 
In onze vergadering van heden  komen wij tot de conclusie dat er van de intenties van de gemeente, 
neergelegd in “vertrouwenspersoon sociaal domein gemeente Heusden (VSD) niet veel terecht is 
gekomen: 

- Zijn jaarverslagen komen niet of veel te laat 
- Wij twijfelen aan zijn driemaandelijkse reportage aan u 
- Overleg met hem is zeer moeizaam,  afgesproken tijdstippen zegt hij kort van te voren af. 

 
Wij hebben geen mening over de inzet en effectiviteit van de vertrouwenspersoon sociaal domein 
gemeente Heusden, maar naar de Wmo-adviesraad houdt hij zich geheel niet aan de in 
bovengenoemd stuk vastgelegde regels. 
Daarom verzoeken wij om de taakomschrijving van de vertrouwenspersoon opnieuw te beschrijven 
zoals beloofd bij de aanvang van zijn functioneren.  De toen opgestelde taakomschrijving was 
voorlopig en zou bijgesteld worden als zou blijken hoe e.e.a. zou functioneren.  
Als de taken exact worden weergegeven kunnen deze door de vertrouwenspersoon worden gevolgd 
en zal controle hierop ook eenvoudiger zijn.  
 
Altijd tot nader overleg bereid, 
 
Met vriendelijke groet,  
 
 
 
Jeanne Verheij, voorzitter 
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