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INSPRAAKNOTITIE RAADSCOMMISSIE SMD D.D. 07-11-2019 
 
 
Namens de Clientenadviesraad maak ik graag gebruik van de mogelijkheid om in te spreken. 
 
Ik zal me beperken tot het laatste agendapunt, de Actualisatie Verordening Sociaal Domein. 
Bij deze Actualisatie gaat het ons inziens over twee onderwerpen: de wijziging van de 
Verordening als zodanig én de toevoeging aan de Verordening van 16 nieuwe artikelen over 
de nieuwe Adviesraad Sociaal Domein. Ik wil het met u hebben over dat laatste onderwerp. 
 
Beide adviesraden hebben ieder een eigen een advies uitgebracht over deze nieuwe 
Regeling en de Clientenadviesraad heeft met tevredenheid geconstateerd dat een aantal van 
de adviezen tot aanpassing van de Regeling heeft geleid.  
 
Maar verschillende adviezen zijn niet overgenomen en daar wil ik vanavond uw aandacht 
voor vragen. Ik begin dan met de aanhef van het door ons uitgebrachte advies: 
Het is wat vreemd en ook niet makkelijk om als Clientenadviesraad een advies uit te brengen 
over de voorgenomen instelling van een nieuwe Adviesraad als vervanging van de bestaande 
raden. Met ons advies werken we in zekere zin mee aan onze eigen opheffing ! Zeker gezien 
het feit dat we van mening zijn dat de Clientenadviesraad in de afgelopen vier jaren goed 
heeft gefunctioneerd. U kunt zich dan ook voorstellen dat deze tansitie, anderhalf jaar 
geleden reeds in gang gezet, bij de leden van onze raad regelmatig tot vragen, twijfels 
teleurstelling en soms ergernis heeft geleid. Einde citaat. 
 
Regelmatig stond deze transitie op onze agenda en het viel dan ook niet mee om 
gemotiveerd en betrokken te blijven om onze opdracht als adviesraad in het belang van de 
clienten van de gemeente zo goed mogelijk te blijven vervullen.  
 
Het besluit om in tegenstelling tot begin 2015 geen aparte Verordening meer te maken voor 
de Adviesraad Sociaal Domein maar een en ander onder te brengen in de gewijzigde 
Verordening betreuren wij om twee redenen. Het verstoppen van de regeling over de nieuwe 
Adviesraad in de integrale Verordening doet ons inziens geen recht aan het grote belang van 
de burgerparticipatie in het Sociaal Domein.  
 
Wat dat betreft had door de gemeente veel inspiratie opgedaan kunnen worden bij de 
heldere, aparte regelingen die onlangs voor de adviesraden van de gemeenten Kaag & 
Braassem en Nieuwkoop zijn vastgesteld ! 
 
Daarnaast heeft dit besluit tot een zodanige vertraging in de besluitvormig geleid dat de 
transitie van de oude adviesraden naar de start van een nieuwe Adviesraad begin januari 
2020 niet tijdig afgerond kan worden. Een aparte Verordening voor de Adviesraad had de 
besluitvorming hierover absoluut bespoedigd. 
 
Er is nog geen voorzitter voor deze Adviesraad benoemd en de werving van nieuwe leden 
kan ook pas ná de besluitvorming in de gemeenteraad van 21 november plaatsvinden.  
Het is in dit verband goed te vermelden dat een aantal leden van onze adviesraad besloten 
heeft om gemotiveerd over te stappen naar de nieuwe Adviesraad. Daarmee wordt een 
belangrijke bijdrage geleverd aan continuiteit van beleid en uitvoering. 
 
Onze adviesraad is in de loop van dit jaar voldoende in de gelegenheid gesteld om te 
reageren op het concept Verkenning Inrichting Advisering Sociaal Domein van Pieter Hilhorst 
en Menno van der Veen. Maar onze adviezen aan hen zijn maar gedeeltelijk overgenomen in 
het definitieve document van beide heren. En dit document is nu de basis voor de artikelen 
over de nieuwe Adviesraad in de Verordening. 
 
Samen met de inwonersadviesraad hebben we onze grote zorgen geuit over de enorme 
omvang van het takenpakket waar de nieuwe Adviesraad mee aan de slag moet gaan.  
De nieuwe leden van de Adviesraad zijn nog steeds vrijwilligers met een baan en/of andere 
verplichtingen en er wordt ons inziens érg veel, misschien wel téveel van hen gevraagd.  
Het is dan ook de vraag of aan deze hoog gespannen verwachtingen voldaan kan worden. 
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In artikel 70 van de nieuwe Verordening worden de taken en rollen van de leden van de 
nieuwe Adviesraad uitgebreid vermeld. Wij hebben kritisch naar de omvang van deze taken 
en rollen gekeken maar de adviezen die we daarover hebben uitgebracht zijn helaas maar 
gedeeltelijk overgenomen. Onze adviezen werden vooral ingegeven door onze zorg over het 
omvangrijke takenpakket van de nieuwe voorzitter en de leden van de Adviesraad. 
 
Ons advies om bij de opsomming van de adviesbevoegdheden van de nieuwe Adviesraad 
het aandachtsgebied “uitvoering van beleid” toe te voegen werd niet gehonoreerd waarbij 
gemakshalve verwezen werd naar de wetgeving… 
 
Bij de benoeming, (artikel 73 Verordening) hebben we negatief geadviseerd over de 
voordracht van clientenorganisaties en over het systeem van loting. Wij vinden dat werving 
van nieuwe leden gewoon plaats moet vinden door publieke openstelling van de vacatures. 
Maar het College houdt onverkort vast aan het externe advies van Hilhorst cs. 
 
Wij blijven van mening dat de nieuwe Adviesraad niet eenmaal in de twee maanden maar 
élke maand zal moeten vergaderen. Onze ervaring wijst uit dat de betrokkenheid en inzet van 
de leden daarmee het beste gewaarborgd wordt. 
 
Ons advies om aan de regeling een artikel toe te voegen over het aandachtsgebied 
Communicatie en Publiciteit is helaas niet overgenomen. Voor het effectief functioneren van 
de Adviesraad is dit onderwerp, zéker in deze tijd met de grote nadruk op transparantie en 
gebruik van sociale media, van groot belang en kan niet genoeg benadrukt worden. 
 
Ook ons advies om in de regeling een duidelijke bepaling op te nemen over de omvang en 
kwaliteit van de noodzakelijke ambtelijke ondersteuning (zowel beleidsmatig als facilitair) van 
de Adviesraad werd niet overgenomen. Volstaan werd met de vermelding in de Regeling dat 
de Adviesraad over “voldoende ambtelijke ondersteuning” beschikt. 
 
Ik rond af voorzitter.  
Ondanks ál de hiervoor vermelde kritische kanttekeningen vinden we dat besluitvorming over 
de Actualisatie van de Verordening niet langer kan wachten. De oude adviesraden worden 
eind dit jaar opgeheven en in het belang van onze burgers en met name van de clienten van 
de gemeente dient begin volgend jaar een nieuwe Adviesraad Sociaal Domein van start te 
gaan. We hebben begrepen dat Menno van der Veen tijdelijk belast zal worden met het 
interim voorzitterschap van de Adviesraad. 
 
Deze externe deskundige, mede verantwoordelijk voor het advies aan het College, zal dan in 
het eerste kwartaal van 2020, samen met de nieuwe leden in de praktijk nog eens goed 
kunnen kijken naar de bepalingen in de Verordening en naar de adviezen van de twee 
voormalige adviesraden.  
Mogelijk dat voortschrijdend inzicht dan uiteindelijk tot een optimale oplossing zal leiden. 
Graag wensen we de nieuwe Adviesraad nu alvast een succesvolle, positieve start toe ! 
 
 
Kees Slingerland 
Voorzitter Clientenadviesraad Sociaal Domein 

 
 


