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Beste leden van de gemeenteraad en duoburgerleden,
Sinds de gemeente verantwoordelijk is voor het gehele sociaal domein, is er door u al meermaals gesproken over het
instellen van een adviesraad sociaal domein ('werknaam’). U doelde daarmee op het belang van inspraak van
ervaringsdeskundigen en belanghebbenden op het gebied van Wmo, jeugd en participatie. Op deze wijze wordt
informatie vanuit de samenleving (georganiseerde en ongeorganiseerde groepen) opgehaald.
Tijdens de raadsbehandeling van het rekenkameronderzoek: Langer zelfstandig wonen voorouderen op 21 september
2017 heeft het college n.a.v. de motie "adviesraad sociaal domein” toegezegd dit te willen onderzoeken. In de update/
herijking van de nota Sociaal Domein: Samen leven, samen doen, die in januari 2018 aan uw raad zal worden
voorgelegd, wordt een inspraakparagraaf opgenomen. Inmiddels stellen wij een procesvoorstel op, waarbij we uitgaan
van het instellen van een adviesraad uiterlijk in april 2018. Dit voorstel ontvangt u medio november ter kennisname.
Uitgangspunt is dat er wordt gezocht naar een constructieve en innovatieve adviesraad, die in overleg met de
belanghebbenden wordt vormgegeven.
Wij gaan er vanuit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u over deze brief nog vragen of opmerkingen
hebben, dan kunt u contact opnemen met dhr. J.J. van Schaik, bereikbaar via telefoonnummer (0164) 277874.
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