Afspraken en opvolging themabijeenkomst d.d. 22-05-2019.

Tijdens de themabijeenkomst van de Adviesraad Sociaal Domein Druten zijn er afspraken gemaakt
betreffende:
•
•
•
•

De rollen,
De positie,
De taken van de Adviesraad Sociaal Domein Druten
Maken van addendum bij het HHR waarin bovenstaande uitgewerkt is

Burgerparticipatie ontwikkeld zich continu. Nieuwe rollen voor Adviesraden. “Partners in
participatie” 1
•

Vernieuwing van de lokale democratie.

•

De inbreng van kwetsbare burgers meer aandacht verdient.

•

Gemeenten die ten aanzien van specifieke beleidsdossiers steeds meer op regionaal niveau
gaan samenwerken.

•

Gemeenten die er tegelijkertijd voor kiezen sommige beleidsdossiers lokaal vorm te geven.

•

Gemeenten steeds meer samen met burgers beleid ontwikkelen en minder langjarige
beleidsnota’s schrijven.

•

De gemeente is verplicht het VN verdrag voor mensen met een beperking te operationaliseren

•

De gemeente is verplicht een visie op inclusie te hebben.

De vier rollen voor de Adviesraad Sociaal Domein Druten:
1.

Signaleren en monitoren
o

De Adviesraad vervult een brugfunctie tussen samenleving en overheid.

o

De Adviesraad moet haar achterban kennen (ervaringskennis)

o

De Adviesraad brengt op basis van ontvangen signalen + opgedane ervaringskennis
knelpunten van zorggebruikers in kaart en helpt zo mogelijk mensen op weg om hun
vraag beantwoord te krijgen.
▪

2.

De werkwijze om geen individueel klachtenbureau te worden vindt plaats met
behulp van het aanleggen van een database + waardering van klachten
(aard, omvang, context en frequentie). Ingaande september 2019

Meedenken aan de voorkant
o

De Adviesraad kan hierbij het initiatief nemen en ook kan het initiatief van de
gemeente komen.

o

De Adviesraad kan onderzoek doen naar de kern van een probleem binnen het
Sociaal Domein.

o

De Adviesraad brengt kennis en ervaring in.

o

De Adviesraad draagt oplossingen aan.
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Movisie. Handreiking samenwerking adviesraden en gemeenten, “Partners in Participatie”
https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/2019-03/Partners%20in%20participatie.pdf
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•

Het adviseren ten aanzien van nota’s blijft ook vanuit het perspectief van
bovenstaande rol volledig van kracht.

3. Stimuleren van inwonerparticipatie door de gemeente

4.

o

De Adviesraad stimuleert de gemeente om inwoners te betrekken bij thema’s binnen
het sociaal domein.

o

De Adviesraad leest de te adviseren stukken en besluiten na, op participatie door
betrokken burgers + de terugkoppeling door de gemeente. (zie toetsingskader
december 2016)

o

De gemeente organiseert de Adviesraad werkt mee

o

Meerwaarde:
• Meer inclusieve vorm van inwonerparticipatie
• Direct informatie op basis van ervaringskennis

Agenderen en ongevraagd adviseren
o knelpunten uit de achterbannen signaleren en bespreekbaar maken
o gemeente inspireren mee te gaan met landelijke ontwikkelingen
o inspelen op actuele maatschappelijke thema’s

•

Wat is er voor nodig?
• Initiatief nemen door de Adviesraad sociaal Domein en versterken + bestendigen
contact met de achterban

•

Opbrengst:
•

proactieve en positief-kritische houding; een nuttige stem om gemeente scherp te
houden

•

onafhankelijke rol

•

Inwonerperspectief als aanvulling voor de gemeente

• Risico:
•

Overladen van gemeente/ fracties met veelheid van Adviezen met als
mogelijk gevolg dat de scherpte en aandacht verloren gaan. (besluit is
toevoegen aan het toetsingskader december 2016)

Effectiviteit van onze invloed.
Op welk niveau en in welke vormen kunnen wij het meest effectief invloed uitoefenen?
o

Het aanleveren van adviezen.

o

De Adviesraad levert informatie aan bij de gemeente welke gebruikt kan worden om
beleid te ontwikkelen..

o

Het opzetten van concrete initiatieven. Denk aan de dialoog met de politiek

o

Het benutten van cliëntervaringen over de uitwerking van het beleid.

o

Het inspelen op vernieuwingen in de lokale democratie.

o

Door regionale samenwerking
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De keuze voor de 4 rollen en door ons vastgestelde invulling, wat vraagt dat van een lid van de
adviesraad?
o

proactieve houding en divers netwerk

o

analytisch vermogen

o

integrale doelgroepen overstijgende blik

o

samenwerken

o

verbinder leefwereld-beleidswereld

o

enthousiasme en gedrevenheid

o

Praktische instelling en Hands on mentaliteit.

Inhoudelijk toetsingskader gevraagde - en ongevraagde adviezen. Vastgesteld december 2016
Screening op onderstaande criteria:
1. Eigen kracht van de burgers
Draagt het beleidsvoorstel bij aan het vergroten van de eigen kracht van (kwetsbare) burgers? De
compensatieplicht?
2. Netwerken van de burgers
Draagt het beleidsvoorstel bij aan het sterker worden van het informele netwerken (mantelzorgers,
familie, vrienden, buren) van de burger?
3. Een toegankelijkere maatschappij
Draagt het beleidsvoorstel bij aan het in fysiek, sociaal en financieel opzicht toegankelijker worden van
de maatschappij?
4. Een integrale benadering
Wordt de burger als een persoon gezien van wie de levensgebieden samenhangen?
5. Betrokkenheid burgers en cliënten
Worden burgers en cliënten betrokken bij zowel het beleid als de praktijk van maatschappelijke
participatie door kwetsbare burgers?
6. Hoeveelheid adviezen en behoud van effectiviteit
Stelt het advies in kwantitatieve zin het college in staat om het te behandelen? Draagt het advies bij
aan onze invloed op de kwaliteit van het Sociaal Domein?

NB:
•
•
•

•

Vastellen door en voor de Adviesraad Sociaal Domein Druten.
▪ Plenaire vergadering 19-06-2019
Bespreken door het DB met de verantwoordelijk Wethouder.
▪ Planning begin september 2019
Opnemen afspraken als addendum bij het HHR van de Adviesraad Sociaal Domein
Druten.
▪ Verwerken als addendum HHR. Harrie van Son en Bert van der Meer
Bespreken met de beleidsmedewerkers en de verantwoordelijk Wethouder.
▪ Tijdens overleg beleidsmedewerkers/ wethouder d.d.07-10-2019
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•
•

•
•

Delen met de lokale politiek.
▪ Aanbieden en versturen per mail naar fracties gemeente Druten.
Delen met de burgers van de gemeente Druten.
▪ Via sociale media: Twitter/ facebook/ Website
▪ Mogelijk plaatsen artikel in de Maas & Waler
▪ Hanteren als toelichting doel en werkwijze Adviesraad bij ontmoetingen o.a.
met KBO, etc.
Delen met het Sociaal Team.
▪ Tijdens overleg sociaal team d.d.24-10-2019
Delen met regionale partners.
▪ Aanbieden aan Thea Verduijn als ingekomen stuk + toelichting proces
vergadering najaar 2019.

Afspraken gemaakt in het plenaire overleg van De Adviesraad Sociaal Domein Druten,
d.d. 19 juni 2019

Bert van der Meer, Secretaris
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