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Betreft: Raadsinformatiebrief Adviesraad Sociaal Domein 

 

 
Aan de leden van de Gemeenteraad 

 

 

Start 

De gemeenteraad heeft een nieuwe Verordening Cliëntenparticipatie vastgesteld op basis waarvan de 

Adviesraad Sociaal Domein (ASD) is ingesteld. De raad is samengesteld uit 

cliënten(vertegenwoordigers) met een achtergrond in de velden: mantelzorg, Wmo, ouderen-beleid, 

jeugd en re-integratie/uitkeringsgerechtigden. Enkele leden hebben ook een nauwe band met de 

wijkplatforms.  

 

Een meerderheid van de nieuwe leden is voorheen betrokken geweest bij het Wmo-platform of de 

Cliëntenadviesraad. Parallel aan deze raadsinformatiebrief zullen de leden, conform de Verordening 

Cliëntenparticipatie, een aanstellingsbrief ontvangen.  

 

Met enkele aspirant-leden vindt nog overleg plaats over hun mogelijk nog volgende toetreding tot de 

ASD. Hoewel de ASD binnen de normen van de verordening op sterkte is, is een laatste aanvulling 

van de adviesraad op de discipline Jeugd nog altijd welkom.      

 

Uitdaging 

De nieuwe raad wacht een mooie maar ook zware taak. Allereerst is daar uiteraard de taak van de 

zelforganisatie richting achterban en werkveld en het inregelen van zaken die het functioneren van de 

nieuwe raad betreffen. Bovendien is al direct aandacht voor lopende zaken en komende 

ontwikkelingen nodig.  

 

De raad zal zich spoedig buigen over de gemeentelijke conceptnota Armoedebeleid (‘Meedoen! 
Tegen armoede en sociaal isolement’) en een aantal leden wordt betrokken bij het onderzoek dat 

wordt uitgevoerd naar de onderbesteding in het Sociaal Domein.  
 

Tevens wachten vele andere uitdagingen. Deze variëren van de beoordeling van gemeentelijke 

verordeningen en beleidsregels tot betrokkenheid bij ontwikkelingen rond de centrale toegang van het 

wijkteam, inkoop en subsidies, privacy, jeugdbeleid, Noorderkwartier enz. De ASD zal conform de 

nieuwe opzet vooral ook zelf zaken agenderen, zaken aan zijn achterban voorleggen of ontlenen, en 

waar nodig gevraagd en zeker ook ongevraagd advies geven.  

 
Den Helder, 6 december 2016. 
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