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Concept Verordening Adviesraad Sociaal Domein

Oosterbeek, 29 december 2017
Geacht college,
Op 19 december 2017 is in de vergadering van de Wmo-adviesraad de Concept Verordening Adviesraad Sociaal
Domein besproken.
Qua proces zijn vanuit de Wmo-adviesraad een viertal leden betrokken geweest bij voorbereidingsgesprekken
met de gemeente en vertegenwoordigers van de Adviesraad Participatiewet als brainstorm en opmaat naar de
ontwikkeling van de voorliggende concept verordening. De voorlaatste versie van de Concept Verordening
Adviesraad Sociaal Domein is in de laatste bijeenkomst met genoemde vertegenwoordigers van 27 oktober 2017
besproken.
De vertegenwoordigers vanuit de Wmo-adviesraad die betrokken zijn geweest bij de gesprekken herkennen zich
grotendeels in de stukken en staan hier met uitzondering van een paar punten ook achter. De ontwikkelingen
maken de keuze van de gemeente logisch en gewenst; de Wmo-adviesraad staat daar dan ook achter en kan
positief adviseren.
Advies: De Wmo-adviesraad adviseert onder voorwaarden zoals hieronder nader toegelicht positief over de
keuze om de Adviesraad Participatiewet en de Wmo-adviesraad samen te voegen tot een Adviesraad Sociaal
Domein.
De Wmo-adviesraad is positief over de keuze om de leden zonder last in de nieuwe adviesraad hun nieuwe rol te
laten uitoefenen. Er is dus geen formele of informele binding (nodig) vanuit bepaalde organisaties of
doelgroepen.
Advies: Positief over de keuze dat de nieuwe leden van de Adviesraad Sociaal Domein zitting hebben in de
adviesraad zonder last.
De adviesraad plaats echter vraagtekens bij de wijze van invulling van de (rol van de) voorzitter, zoals nu is
opgenomen in de concept verordening.
Met de voorbereidingsgroep is in de concept-verordening besproken dat de werving en selectie van de leden
door de adviesraad zelf geschied. In de concept verordening is daar echter voor wat betreft de voorzitter een
andere werkwijze voorgesteld: de selectie van de voorzitter vindt plaats door een vanuit de gemeente en uit de
leden van de adviesraad samengestelde sollicitatiecommissie, op basis van een vooraf opgesteld profiel en via
een open sollicitatieprocedure. Tevens geeft de concept verordening aan dat de voorzitter geen lid is/wordt van
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de Adviesraad Sociaal Domein. Bij de behandeling van de voorliggende verordening heeft het college daaraan
toegevoegd dat bij de start van de nieuwe adviesraad -vanwege objectiviteit en integraliteit- de voorzitter extern
moet zijn, dus geen voorzitter of lid van de huidige adviesraden
Ten aanzien van deze nadere invulling van de werving van de voorzitter heeft de Wmo-adviesraad haar
bedenkingen.
De leden van de Wmo-adviesraad die zitting hadden in de voorbereidingsgroep hebben in die voorbereiding al
aangegeven, het geen goed idee te vinden om een onafhankelijk voorzitter te benoemen. De gehele Wmoadviesraad onderstreept dit laatste standpunt.
De Wmo-adviesraad is namelijk van mening dat voortgebouwd zou dienen te worden op de huidige kennis,
netwerk en expertise van de huidige leden van zowel de Wmo-adviesraad als de Adviesraad Participatiewet.
Daar hoort ook het vertrouwen bij dat de adviesraad zijn eigen voorzitter kiest. Bovendien meent de Wmoadviesraad dat de nieuwe adviesraad prima of zelfs beter in staat moet worden geacht een voorzitter uit zijn
midden te benoemen.
Het benoemen van een onafhankelijk voorzitter door een commissie die (primair) is samengesteld uit
vertegenwoordiger(s) van de gemeente lijkt er op te kunnen duiden dat de nieuwe adviesraad minder
onafhankelijk is of kan worden dan op dit moment de Wmo-adviesraad is. Tevens past het niet in het beeld dat
de Wmo-adviesraad heeft over zijn huidige rol en het feit dat het college voortdurend aangeeft en heeft gegeven
tevreden te zijn met (de adviezen van) de Wmo-adviesraad.
Advies: Geen onafhankelijk voorzitter laten benoemen voor de nieuwe Adviesraad Sociaal Domein en de
voorzitter door de leden van de nieuwe adviesraad uit zijn midden te laten kiezen.
Een ander punt is dat het samenvoegen van twee raden tijd en aandacht vraagt voor kennismaking en
gewenning van de leden onderling en de nieuwe rol als één adviesraad van een breder spectrum richting het
college. Hierover is tot spijt van de Wmo-adviesraad niets opgenomen in de concept verordening. De Wmoadviesraad adviseert daarom een gewenningsperiode (of overgangsperiode) in te voegen, zodat er een soort
hybride vorm ontstaat tussen de huidige adviesraden en de nieuwe adviesraad. Daarbij kan dan de nieuwe
Adviesraad Sociaal Domein definitief per 1 januari 2019 ontstaan.
Advies: Moment van overgang van de huidige adviesraden naar de nieuwe adviesraad geleidelijker te laten
verlopen.
Wij hopen u met deze informatie voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet.
de Wmo-adviesraad van de GEMEENTE RENKUM

F.H. Makkinga
Voorzitter
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E.J. Bolt
Secretaris

