Aan: college van B&W gemeente Bodegraven-Reeuwijk
Ter attentie van wethouder mw. I. Nieuwenhuizen
Gemeente Bodegraven-Reeuwijk
Raadhuisplein 1
2411 BD Bodegraven

Datum: 5 maart 2020
Onderwerp: Onderzoek instelling Adviesraad Sociaal Domein Bodegraven-Reeuwijk
Bijlagen:

Geachte mw. Nieuwenhuizen, beste Inge,
Op onze vergadering van 6 november 2019 heeft u gevraagd hoe Puree denkt over een samengaan
met de WMO raad. 23 december 2019 hebben beide voorzitters een startnotitie opgesteld welke in
besproken is in beide adviesorganen. Hieronder volgt onze visie op uw vraag.
Zowel Stichting Puree als de WMO raad zien dat het Sociaal Domein meer en meer een complex en
verweven beleidsterrein is. De strikte scheiding tussen welzijn, jeugd en werk en daarmee
verschillende adviesorganen voor belangenbehartiging lijkt ons minder van deze tijd. Een meer
integrale benadering en belangenbehartiging is wenselijk. Daarnaast is het Sociaal Domein inmiddels
in financiële zin het grootste onderdeel van de gemeentebegroting. Dat stelt eisen aan de
adviserende organen qua kennis van en ervaring met het werkveld, aan de inbedding in de
gemeente, haar kernen en in het politieke bestuurlijke veld waarin de adviezen hun werking en effect
moeten vinden. Voorts constateren we dat ook in veel andere gemeenten de vorming van een brede
adviesraad Sociaal Domein aan de orde is of al heeft plaatsgevonden.
Een herbezinning op de bestaande organen, de WMO raad (benoemd door de raad) en de wettelijke
cliëntenraad Puree (convenant met het college B&W) en een onderzoek naar de mogelijke instelling
van een Adviesraad Sociaal Domein B-R wordt door Puree en de WMO raad gedeeld.
Stichting Puree stelt wel een aantal uitgangspunten aan een op te richten Adviesraad Sociaal
Domein:
•

De adviesraad moet haar wortels in de samenleving hebben. Concrete kennis van de
problemen waar cliënten mee te maken hebben is een voorwaarde voor het uitbrengen van
adviezen. Het actief helpen van cliënten is voor Puree van grote waarde voor het uitbrengen
van gevraagde en ongevraagde adviezen aan politiek en bestuur. Deelname aan de
cliëntenraad van FW is een voorbeeld van client contact. Een adviesraad die zich uitsluitend
richt op beleidsadvies en besluitvorming mist de praktijk, wordt een vergaderclub en een
ivoren toren op afstand van de mensen waarom het gaat.
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•
•

•

Een op te richten adviesraad moet onafhankelijk kunnen werken, gevraagd en ongevraagd
kunnen adviseren. Dat vraagt waarborgen in een wettelijk kader, statuten als gekozen wordt
voor een stichtingsvorm, een gedegen financiering en passende organisatiestructuur.
De instelling van een Adviesraad Sociaal Domein volgt de gebruikelijke werkwijze: bepaling
visie, missie, taken, doelen, verantwoordelijkheden, bevoegdheden, organisatiestructuur,
personeelsbezetting, financiering en communicatie. Voor elk van de stappen volgt een
document, bespreking en besluitvorming in de bestaande organen. Kortom een zorgvuldig
proces dat van ‘nul’ af start.
Omtrent de instelling van een adviesraad dient adequaat te worden gecommuniceerd met de
achterban, zijnde de cliënten van Puree. Ook zij hebben nadrukkelijk een stem in dit proces.

Een eenvoudig ‘in elkaar schuiven' van beide organen lijkt ons niet de goede weg en niet in het
belang van de cliënten van Puree. Wel staan we open voor een zorgvuldig proces dat kan leiden tot
de instelling van een adviesraad. Informatie vanuit het college is daarbij wenselijk:
• Wat verwacht het college van een op te richten adviesraad SD?
• Welke doelen, verantwoordelijkheden, bevoegdheden en taken ziet het college voor zo’n
adviesraad weggelegd?
• Wat is de wettelijke inkadering?
• Hoe kan de adviesraad worden ondersteund met structurele financiering, ambtelijke
ondersteuning en andere faciliteiten
Op 23 maart 2020 bent u aanwezig bij onze vergadering. Dat is wellicht een goede gelegenheid om
op deze vragen in te gaan.
Met vriendelijke groet,

Jan Bouwens (vz. Stichting Puree)
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