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Geacht college, 
 
De Adviesraad Participatiewet heeft in een extra bijeenkomst op 19 februari jl. de concept-verordening 
Adviesraad Sociaal Domein besproken in het bijzijn van de wethouders Ruwhof en Van den Berg-Van 
Zijl en de teammanager Sociaal Domein, mevrouw W. (Wendela) Verkaik. Bespreekpunten tijdens 
deze bijeenkomst zijn de niet-bindende voordracht van de voorzitter, de invulling van het 
voorzitterschap door een (extern) onafhankelijk voorzitter en de ingangsdatum voor de start van de 
Adviesraad Sociaal Domein. 
 
Het eerste bespreekpunt betreft de niet-bindende voordracht van de voorzitter. Uit de toelichting die 
door wethouder Van den Berg-van Zijl wordt gegeven blijkt, dat in principe het advies van de 
sollicitatiecommissie wordt overgenomen, tenzij er zwaarwegende redenen zijn om hier vanaf te 
wijken. Als voorbeeld is hierbij de vermenging van “boven- en onderwereld” aangehaald. De 
aanwezige leden van de Adviesraad Participatiewet onderschrijven het gemeentelijke standpunt. 
 
De positie van de onafhankelijk voorzitter komt daarna ter sprake. Uit de gezamenlijke toelichting 
vanuit de gemeente blijkt, dat er nu specifiek voor een extern onafhankelijk voorzitter wordt gekozen, 
omdat deze de cultuursamensmelting en afstemming van belangen en aandachtsgebieden vanuit die 
positie beter kan sturen en begeleiden. De sollicitatiecommissie om de functie van voorzitter in te 
vullen bestaat uit 2 leden van de Adviesraad Participatiewet, 2 leden vanuit de Wmo-adviesraad en 1 
persoon die door de gemeente “geleverd” wordt, alsmede de ambtelijk secretaris. De leden van de 
Adviesraad Participatiewet kunnen zich vinden in het gemeentelijk standpunt rondom de invulling van 
het voorzitterschap.  
 
Een laatste punt dat tijdens deze bijeenkomst ter sprake komt is de ingangsdatum voor de start van 
de Adviesraad Sociaal Domein. Deze staat gepland op 1 mei 2018. De Adviesraad Participatiewet 
merkt op, dat dit wel een erg krappe termijn is, zeker gezien het feit dat er voorafgaand nog de 
selectie en benoeming van een voorzitter moet plaatsvinden om de nieuwe adviesraad Sociaal 
Domein handen en voeten te geven. De Adviesraad Participatiewet adviseert u dan ook om de 
ingangsdatum te verschuiven, bijvoorbeeld naar 1 september 2018. In de tussenliggende tijd kan er 
dan via verschillende activiteiten en bijeenkomsten alvast toegewerkt worden naar een integratie van 
de Wmo-adviesraad en de Adviesraad Participatiewet.   
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De Adviesraad Participatiewet staat positief tegenover de gemeentelijke standpunten en heeft door de 
vragen die gesteld zijn in dit open en eerlijke gesprek een beter beeld gekregen van de visie achter de 
gemeentelijke standpunten. De adviesraad ziet de samenwerking door de open houding van de 
gemeente met vertrouwen tegemoet.  
 
Met vriendelijke groeten, 
 
namens de Adviesraad Participatiewet
 
 
 
 
 

 
F. van Kerkhof      M.C. Schippers 
plv. voorzitter       secretaris/penningmeester 
 
 
 
 
 
 
 


