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In de raadsvergadering van 28 september 2021 heeft uw raad gevraagd naar voortgang van de oprichting 
van de adviesraad sociaal domein. Wij hebben toegezegd uiterlijk november 2021 met een reactie te 
komen. Middels deze brief voldoen wij aan deze toezegging.  
  
Aanleiding 
We hebben moeten constateren dat het Platform Burgerparticipatie en de gemeente verschillende 
verwachtingen hadden ten aanzien van de inzet en de werking van het Platform. Een deel van het 
Platform richtte zich vooral op zijn participatieve rol. De (wettelijk) benodigde formele adviesrol is hierbij 
naar de achtergrond verdwenen. Deze beide rollen zijn benoemd bij de oprichting van het Platform 
Burgerparticipatie. De rol van formeel adviesorgaan bleek in de praktijk moeilijk te verenigen met de rol 
van aanjager van participatie. In gezamenlijkheid is toen besloten te stoppen met de werkzaamheden van 
het Platform. Tegelijkertijd is geconstateerd dat de formele adviesrol onvoldoende was belegd bij dit 
Platform. Het aspect van de formele adviesfunctie krijgt nu vorm in de adviesraad sociaal domein, zodat 
deze taak de focus krijgt die het verdiend. Daarvoor is een Verordening adviesraad sociaal domein 
opgesteld.  
 
Daarnaast hebben personele wisselingen en wijzigingen van de personele inzet veroorzaakt door 
veranderende prioriteringen i.v.m. het coronavirus helaas de installatie en invulling van de adviesraad 
sociaal domein vertraagd.  
  
Stand van zaken 
Momenteel liggen het collegevoorstel en raadsvoorstel Verordening adviesraad sociaal domein ter 
besluitvorming bij het college. Daarna zullen de voorstellen zo snel mogelijk aan uw raad ter 
besluitvorming worden voorgelegd.  Uw raad stelt de kaders vast. We starten direct nadat de Verordening 
is vastgesteld. Naast leden voor de adviesraad, wordt er ook specifiek geworven voor een voorzitter, 
penningmeester en een secretaris. Via de gemeentepagina, de website, sociale media en via oproepen in 
lokale media worden inwoners opgeroepen zich te melden voor de adviesraad.  
 
In afwachting van de besluitvorming, zitten we dan ook niet stil. Zowel profielen voor de diverse functies 
binnen de adviesraad sociaal domein als het voorlopig Huishoudelijk reglement zijn momenteel in 
voorbereiding, opdat een voorspoedige gang van zaken rondom de werving van de leden en 
operationalisering na vaststelling van de Verordening is geborgd. Installatie van de adviesraad domein is 
dan ook voorzien voor januari 2022.  
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De gemeentelijke inzet is erop gericht de meedenkkracht van onze inwoners te mobiliseren en te borgen. 
Middels deze adviesraad voldoen wij niet alleen aan de wettelijke verplichting, maar onderstrepen wij 
tegelijkertijd het belang dat wij hechten aan het advies van onze inwoners. 
 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders 
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