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Aanvullend advies inzake toekomstige Adviesraad Sociaal Domein

Oosterbeek, 30 januari 2018

Geacht college,
De Adviesraad Participatiewet en de Wmo-adviesraad (hierna de Adviesraden) hebben beiden in de afgelopen
maand een afzonderlijk advies gegeven op de concept Verordening Adviesraad Sociaal Domein. Inmiddels
hebben we begrepen, dat ondanks de adviezen van de Adviesraden het college zowel t.a.v. het voorzitterschap
als de startdatum vastgehouden heeft aan het eerdere voorstel.
Naar aanleiding van aansluitend overleg tussen beide adviesraden, sturen we u een aanvullend advies
betreffende de toekomstige Adviesraad Sociaal Domein toe.
Gegeven de concept Verordening Adviesraad Sociaal Domein, maken de Adviesraden zich zorgen over de
toekomst van onafhankelijk, deskundig, (breed) gedragen advisering vanuit de participatiegedachte. Omdat de
huidige Adviesraden dat willen voorkomen, geven we graag het volgende advies mee.
De Adviesraden adviseren u om een ruim blikveld te houden en creëren in de nieuwe Adviesraad Sociaal
Domein, zodat juiste en kritische (opbouwende) signalen uit de maatschappij goed worden opgevangen en
meegenomen bij het bepalen van het gemeentelijke beleid. Daarvoor pleiten de Adviesraden nogmaals de
ingangsdatum van de nieuwe Adviesraad Sociaal Domein uit te stellen, althans een overgangsperiode in te
richten. Dan kunnen de huidige adviesraden de nog lopende adviesaanvragen afronden, zonder dat er aan
tijdrovende kennisoverdracht hoeft gewerkt te worden. Tevens zorgt een meer uitgestrekte inwerkperiode er voor
dat de huidige adviesraden -die beide een andere samenstelling, cultuur en werkwijze hebben- langzaam in
elkaar kunnen samensmelten en daarbij ook gezorgd kan worden voor voldoende overdracht, vervanging en
aanvulling van de leden.
Advies: Uitstel ingangsdatum nieuwe Adviesraad Sociaal Domein t.g.v. inwerken van de leden die uit de
Adviesraden komen en in de nieuwe Adviesraad Sociaal Domein zitting nemen.
Voorts pleiten de Adviesraden er primair voor de voorzitter toch uit het midden van de leden te laten kiezen,
omdat dit belangrijk zal zijn voor het draagvlak en de cultuur van een goed functionerende adviesraad. Dat die uit
het midden gekozen voorzitter dan onafhankelijk is (en ook geen stemrecht heeft) is niet de zorg van de
Adviesraden. Als de gemeente al vast zou willen houden aan een voorzitter die niet uit het midden van de leden
van die nieuwe Adviesraad Sociaal Domein komt, dan adviseren de Adviesraden daarvoor wel een dusdanige
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samenstelling van de “sollicitatiecommissie” voor de voorzitter te realiseren, dat niet de gemeente (uiteindelijk)
bepaalt wie die voorzitter wordt. In de praktijk van de selectie zal de gemeente “haar” kandidaat dan laten
prevaleren, daar de gemeente ook de formele benoeming doet. Dat lijkt de Adviesraden onverstandig, zeker ook
voor de gemeente die elke schijn van sturing op dit punt zou moeten willen vermijden. Een goed afgewogen
samenstelling van zo’n sollicitatiecommissie is daarom hier van groot belang.
Advies: De (onafhankelijk) voorzitter van de Adviesraad Sociaal Domein uit het midden van de leden van
de nieuwe Adviesraad laten kiezen; dat zorgt voor meer draagvlak en schijn van sturing wordt
voorkomen.
Uit recente inventarisatie en discussies binnen de Adviesraden blijkt bovendien, dat er bij diverse leden grote
aarzeling bestaat om zitting te willen nemen in de nieuwe Adviesraad Sociaal Domein, indien juist deze bepaling
in de concept Verordening omtrent het selecteren van een onafhankelijk voorzitter buiten de leden om en indien
de nieuwe Adviesraad al per 1 mei van start zou gaan en dus de huidige Adviesraden dan ophouden te bestaan.
Gegeven de aanwezige expertise, netwerk, ervaring en (enthousiaste) inzet bij deze leden van de Adviesraden,
adviseren we u dit mee te nemen in de overwegingen om tot een besluit te komen over de concept Verordening.
De Adviesraden benadrukken het belang van behoud van kennis, netwerk en ervaring voor de nieuwe
Adviesraad Sociaal Domein.
Advies: Rekening houden met behoud van kennis, netwerk en ervaring door niet te kiezen voor een
snelle invoering en onafhankelijk te selecteren voorzitter door de gemeente.
Gegeven voorstaande deeladviezen komen de Adviesraden met het voorstel om de maandelijkse vergaderingen
van de beide huidige adviesraden in elkaar te schuiven en vanaf 1 mei gezamenlijk te gaan vergaderen, met
wisselend voorzitterschap van de huidige (waarnemend) voorzitters van de beide adviesraden. Daarbij gaan de
adviesraden op zoek naar een voorzitter voor de Adviesraad Sociaal Domein. In de eerste plaats een interne
voorzitter, als dat niet lukt een externe voorzitter. De Adviesraad Sociaal Domein gaat per 1 januari 2019 van
start.
Advies: In elkaar schuiven van de Adviesraden met wisselend voorzitterschap van de respectievelijke
(waarnemende) voorzitters van de Adviesraden, waarbij de Adviesraden een nieuwe voorzitter selecteren.
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