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Geacht college, 
 
De Adviesraad Participatiewet heeft zich in haar vergadering van 18 december 2017 gebogen over de 
“Concept Verordening Adviesraad Sociaal Domein” geregistreerd onder nummer AP-B171295. Uw 
adviesaanvraag is besproken in het bijzijn van wethouder W. (Wendy) Ruwhof. 
 
De Adviesraad Participatiewet is zich bewust van het feit dat op basis van de huidige ontwikkelingen 
zijn rol  binnen het Sociaal Domein aan verandering onderhevig is en dat dat ook geldt voor de leden 
die straks in een nieuw samen te stellen Adviesraad Sociaal Domein zitting nemen. 
 
De Adviesraad Participatiewet maakt zich zorgen over de vertegenwoordiging van de verschillende 
doelgroepen binnen de nieuwe Adviesraad Sociaal Domein. In de Participatiewet is bepaald dat de 
vertegenwoordigers vanuit de verschillende doelgroepen actief betrokken worden bij de beraadslaging 
en advisering over verschillende wetten. Dit is ook in deze concept-verordening opgenomen, maar 
niet expliciet voor de diverse doelgroepen vastgelegd. In de huidige situatie zijn er binnen de 
Adviesraad Participatiewet echter maximaal 6 zetels beschikbaar. Is de vertegenwoordiging van de 
verschillende doelgroepen voldoende geborgd voor nu en in de toekomst? Krijgt de nieuwe 
Adviesraad Sociaal Domein de nodige bewegingsruimte- en vrijheid om de samenstelling van de 
nieuwe adviesraad mede in te vullen en welke rol speelt de gemeente hierin?  
 
Een ander belangrijk aandachtspunt betreft de Permar-medewerkers die per 1 januari 2018 in dienst 
komen bij de gemeente. In de concept-verordening is opgenomen dat medewerkers van de gemeente 
geen lid mogen worden van de nieuw te starten Adviesraad Sociaal Domein. Wat gaat dat concreet 
inhouden voor de vertegenwoordiging van c.q. deelname van deze doelgroep aan de nieuwe 
adviesraad?  
 
Op basis van de eigen inzichten en de door wethouder Ruwhof gegeven toelichting geeft de 
Adviesraad Participatiewet een positief advies af. 
 
Wij worden graag ook in het nieuwe jaar op de hoogte gehouden van de actuele ontwikkelingen 
omtrent dit onderwerp. 
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Wij wensen u een goed en gezond 2018 toe en veel wijsheid en begrip voor de in het nieuwe jaar 
veranderende omstandigheden binnen het Sociaal Domein.  
 
Met vriendelijke groeten, 
 
mede namens F. van Kerkhof,  
plv. voorzitter 
 

 
 
M.C. Schippers 
secretaris/penningmeester 
 
 
 
 
 
 
 


