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De leden van de gemeenteraad
Het college van Burgemeester en Wethouders
Inge Nieuwenhuizen en Odd Wagner

Het college heeft eerder aangegeven de voorkeur te hebben voor de vorming van een adviesraad
sociaal domein. November 2019 is de Wmo raad en stichting Puree verzocht om met elkaar na te
denken op welke wijze hiertoe kan worden gekomen.
Beide partijen hebben in maart 2020 een brief naar het college gestuurd met daarin hun
uitgangspunten en vragen.
Daarna hebben er een aantal gesprekken plaatsgevonden, intern en met de leden van de Wmo raad en
met leden van Puree. De conclusie uit de brieven en gesprekken blijkt dat iedereen bereid is om mee
te denken om te komen tot een centrale adviesraad voor het sociaal domein.
Voorstel om te komen tot een adviesraad Sociaal Domein
Zowel de Wmo raad als Stichting Puree zijn aangewezen als adviesorganen voor het college en raad
bij de totstandkoming van beleid. Voor de Wmo raad is een verordening van toepassing. Met Puree is
een convenant gesloten. Ook de te vormen adviesraad voor het sociaal domein vraagt om een formele
inbedding.
De belangen van beide organen zijn in de basis dezelfde, namelijk, namens inwoners het college en
raad adviseren bij de vorming van beleid. Beide geven daar hun eigen invulling aan. Hier moet bij de
oprichting van de adviesraad sociaal domein aandacht voor zijn.
Puree geeft aan in hun brief dat de opmars naar een centrale Adviesraad alleen mogelijk is als we met
elkaar een zorgvuldig proces doorlopen en dat start vanaf ‘nul’. Partijen streven niet naar een fusie van
bestaande organen maar werken mee aan de vorming van een nieuw orgaan en vragen de gemeente
daarin de regie te nemen.
Vervolg
Met het aantrekken van een onafhankelijke kwartiermaker zijn we samen met de beide advies organen
aan de slag om zo tot een adviesraad voor het sociaal domein te komen. Die past bij de tijdsgeest van
de komende jaren. Door de jaren heen is er in het domein veel veranderd en zal de komende jaren
nog veel meer op het bordje komen van de adviesraden. Om dit traject met elkaar zo te doorlopen
zorgen we ervoor dat iedereen zijn specialisme kan inzetten en maken we het behapbaar voor
iedereen. De eerste bijeenkomst met de beide raden heeft inmiddels plaatsgevonden. Deze is zeer
constructief verlopen en geeft veel vertrouwen in de toekomst.
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