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1.  VOORWOORD 

 

 

De Adviesraad Sociaal Domein in de gemeente Peel en Maas biedt u met veel plezier haar jaarverslag 

over het kalenderjaar 2016 aan. De Adviesraad Sociaal Domein is actief sedert maart 2015 en is 

ingesteld door het college van Burgemeester & Wethouders van de gemeente Peel en Maas. De 

Adviesraad opereert onafhankelijk met als doel te adviseren over de (mate van) burgerparticipatie bij 

alle beleidsonderwerpen in het gehele sociale domein, over de integraliteit van de ingediende 

beleidsvoorstellen en over de (kwaliteit van de) inhoud van de voorstellen.  

 

De Adviesraad Sociaal Domein in de gemeente Peel en Maas heeft een vrij unieke positie: er is 

namelijk geen belangenbehartiging aan de orde, maar een team van deskundigen binnen een breed 

spectrum dat nauwgezet het proces van beleidsontwikkeling met de co-createurs volgt en adviseert 

over de inhoud van het tot stand gekomen beleid. Daar moeten de stakeholders binnen het sociaal 

domein sterk aan wennen. Ook in 2016 was het verkennen, oefenen, kennismaken met nieuwe 

partijen, discussie voeren over rol en verantwoordelijkheid, verdieping zoeken in bestaande 

regelgeving en gemeentelijk beleid etc. Het bleef dus ook in 2016 een jaar van vallen en opstaan en 

samen met belangenorganisaties (co-createurs) en college van Burgemeester & Wethouders én hun 

beleidsambtenaren zoeken naar de juiste route.   

 

De Adviesraad heeft vele contactmomenten gekend in het afgelopen jaar, reden waarom de 

vergaderfrequentie uiteindelijk is verminderd en meer op thema en prioriteit is gelet. Ook in de 

samenstelling van de Adviesraad is een wijziging opgetreden. Het overleg met (vertegenwoordigers) 

van het college van B&W is constructief te noemen. De Adviesraad heeft het gevoel serieus genomen 

te worden en wordt constructief en met een positieve insteek gefaciliteerd en geïnformeerd. 

Desondanks is bij de Adviesraad de behoefte ontstaan om het eigen functioneren te evalueren, de 

impact van de adviezen onder de loep te nemen en oog te hebben voor de gekozen scheiding van co-

creatie en advisering. Deze evaluatie zal doorlopen naar het jaar 2017. 

 

Inhoudelijk zijn er meerdere gevraagde en ongevraagde adviezen uitgebracht in 2016. Soms was de 

tijdspanne waarbinnen geadviseerd moest worden erg krap. Ondanks dat heeft de Adviesraad op alle 

verzoeken van het college kunnen reageren. In het periodiek overleg met het college is dit steevast 

onderwerp van gesprek geweest. 

 

Binnen de Adviesraad wordt met groot enthousiasme en grote betrokkenheid gewerkt. Alle leden 

zetten zich belangeloos in voor het vergroten van de kwaliteit binnen het sociaal domein in de 

gemeente Peel en Maas. De sfeer binnen de Adviesraad is uitstekend te noemen, ook als de 

meningen over onderwerpen sterk uiteenlopen. Het wordt als een eer ervaren om zich als lid van de 

Adviesraad in te mogen zetten voor de lokale gemeenschap.  

 

 

Joep Knapen 

 Voorzitter Adviesraad Sociaal Domein gemeente Peel en Maas 
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2.  DE ADVIESRAAD SOCIAAL DOMEIN 

 

2.1  Bestaansrecht Adviesraad Sociaal Domein 

 

De Adviesraad Sociaal Domein vindt zijn legitimatie in hoofdstuk 2 van de "Verordening co-creatie en 

advisering sociaal domein gemeente Peel en Maas" (2014-094). In deze verordening is een scheiding 

gemaakt tussen de co-creatie in het sociaal domein door belangenbehartigers en de advisering over 

het resultaat. De nog steeds bestaande (formele) co-createurs zijn: 

 

 Gehandicaptenplatform Peel en Maas 

 Centrale seniorenraad Peel en Maas 

 Mantelzorgforum Peel en Maas 

 

Het college van Burgemeester & Wethouders is bevoegd andere belangenorganisaties toe te voegen 

aan de groep co-createurs. De co-createurs worden in de gelegenheid gesteld om inbreng te leveren 

bij het ontwikkelen en realiseren van beleid dat betrekking heeft op het sociaal domein alsmede bij 

de evaluatie hiervan. Dit geldt met name voor het beleid dat de instemming behoeft van de 

gemeenteraad en/of het college van B&W.  

 

De Adviesraad Sociaal Domein is een onafhankelijk adviesorgaan, dat wil zeggen dat er geen sprake is 

van belangenbehartiging door de Adviesraad. Nog steeds komt het voor dat partijen of individuen 

zich in het verslagjaar niet bewust waren van dit aspect.   

 

2.2 Doelstelling Adviesraad Sociaal Domein 

 

De Adviesraad Sociaal Domein heeft als taak gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen aan het 

college van Burgemeester & Wethouders over alle beleidsvoorstellen die het sociaal domein raken 

en die de instemming behoeven van de gemeenteraad en/of het college van B&W. De Adviesraad 

geeft een oordeel over de volgende aspecten: 

 

 De mate waarin alle hiervoor in aanmerking komende vertegenwoordigers van 

belanghebbenden in de gelegenheid gesteld zijn om mee te doen aan het proces van co-

creatie en  

 De mate waarin het voorgestelde beleid spoort met het uitgangspunt van integraliteit. 

 

Reeds in 2015 is met de verantwoordelijke wethouder afgesproken dat ook (de kwaliteit van) de 

inhoud van het voorgestelde beleid aan de advisering wordt toegevoegd. Dat punt is echter nog niet 

in de verordening opgenomen.  

 

2.3 Samenstelling Adviesraad Sociaal Domein 

 

De Adviesraad Sociaal Domein bestaat uit 8 leden, die in principe voor de duur van 3 jaren door het 

college van Burgemeester & Wethouders worden benoemd. Omdat het niet verstandig is alle leden 

gelijktijdig af te laten treden is met het college afgesproken, dat de leden van de eerste raad getrapt 
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(2, 3 of 4 jaren) zullen aftreden. Daarmee is de continuïteit van de Adviesraad voor de toekomst 

gewaarborgd. De raad werd in 2016 gevormd door onderstaande vrijwillige leden: 

 

        Aftredend op: 

 

Neeltje Cox-Janssen (Panningen)    1 maart 2019 

 

Rianne Goutier (Kessel)      1 maart 2019 

  

Robin Grommen (Maasbree)     1 maart 2019 

 

Henk Janssen (Baarlo)      1 maart 2018 

 

Joep Knapen  (Panningen) tevens voorzitter   1 maart 2017 

 (Inmiddels herbenoemd voor 3 jaar) 

 

Gijs van Lier (Helden):      1 maart 2017 

(Op eigen verzoek inmiddels niet meer herbenoemd) 

 

Peter Peeters (Helden)      1 maart 2018 

 

Monique Peters (Panningen):     1 maart 2018 

(Voortijdig in maart 2016 op eigen verzoek gestopt) 

 

Inge Hesen (Helden)      1 juni 2019 

 

De Adviesraad Sociaal Domein is dus een onafhankelijk adviesorgaan binnen de gemeente Peel en 

Maas en is niet gebonden aan belangengroeperingen. Alle leden hebben hun eigen expertise die 

binnen de adviesrol aangewend kan worden. Feitelijk bestaat de Adviesraad uit generalisten, mensen 

die het gehele sociale werkveld kunnen overzien. 

 

In 2016 is door de Adviesraad gekozen om de aandacht over de beleidsvelden te verdelen. Zodoende 

zijn er 3 werkgroepen ontstaan:  

 

Jeugdwet:  Robin Grommen, Henk Janssen, Joep Knapen 

Wmo:   Peter Peeters, Monique Peters/Inge Hesen 

Participatiewet: Neeltje Cox, Rianne Goutier, Gijs van Lier 

 

Om voeling te kunnen houden met wat er speelt op het terrein van de co-createurs is een individueel 

lid van de Adviesraad gekoppeld aan een belangenorganisatie. In samenspraak met de wethouder 

zijn aan de in de verordening genoemde co-createurs ook de Kernteams in de 11 kernen van de 

gemeente Peel en Maas toegevoegd. Ook hier is een individueel lid van de Adviesraad gekoppeld aan 

een kernteam. Dat heeft geleid tot de volgende verdeling: 

 

Centrale Seniorenraad:  Joep Knapen 
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Gehandicaptenplatform: Neeltje Cox 

Mantelzorgforum:  Peter Peeters 

 

Kernteam Baarlo:  Henk Janssen 

Kernteam Beringe:  Joep Knapen 

Kernteam Egchel:  Neeltje Cox 

Kernteam Grashoek:  Henk Janssen 

Kernteam Helden:  Gijs van Lier 

Kernteam Kessel/Kessel-Eik: Rianne Goutier 

Kernteam Koningslust:  Monique Peters/Inge Hesen 

Kernteam Maasbree:  Robin Grommen 

Kernteam Meijel:  Peter Peeters 

 

In de kern Panningen is nog geen kernteam actief. 

  

Ook werd de Adviesraad in 2016 ondersteund door Arthur Jansen. Hij woonde alle bijeenkomsten 

van de Adviesraad bij, werkte discussies in de Adviesraad om tot een concept-advies en adviseerde 

de Adviesraad over de (landelijke, provinciale en regionale) ontwikkelingen in het sociaal domein. De 

Adviesraad heeft zich door deze ondersteuning gesterkt gevoeld in het uitvoeren van haar taak.  

 

2.4 Het convenant met de gemeente Peel en Maas 

 

Het met de gemeente Peel en Maas afgesloten convenant, waarin praktische zaken voor de 

Adviesraad Sociaal Domein geregeld zijn, is in 2016 op onderdelen wat verder aangescherpt. Met 

name de reactietermijn van het college is begrensd tot 4 weken. Daarnaast zijn er aanvullende 

afspraken gemaakt over de faciliteiten vanuit de gemeente op het gebied van de externe 

communicatie. In het convenant staan afspraken op het gebied van: 

 

 Advisering (o.a. dat de Adviesraad 4 weken de tijd krijgt om te adviseren) 

 Bestuurlijk overleg (2 maal per jaar vindt er overleg plaats tussen college van B&W en de 

Adviesraad Sociaal Domein) 

 Informatievoorziening 

 Benoemingsprocedure en rooster van aftreden 

 Communicatie in- en extern (o.a. ook het aanstellen van een contactambtenaar) 

 Overige faciliteiten zoals een vaste onkostenvergoeding voor elk lid, een werkbudget voor o.a.  

deskundigheidsbevordering, externe communicatie en reis- en verblijfskosten, professionele 

ondersteuning van de Adviesraad en een budget voor het beheer en het onderhoud van een 

eigen website. 
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3.  DE DRIE TRANSITIES 

 

Op 1 januari 2015 zijn alle gemeenten in Nederland verantwoordelijk geworden voor meer taken op 

het gebied van Wmo, Jeugdzorg en Werk. In de gemeente Peel en Maas is de basis voor het beleid 

van de drie transities vastgelegd in het "Beleidsplan Sociaal Domein 2015 en verder" met als subtitel 

"Met vele handen meer kwaliteit van leven". Het beleidsplan (1 oktober 2014) is getoetst bij tal van 

belangenorganisaties.  

 

In 2016 zijn via de Verzamelwet SZW de laatste puntjes op de i gezet en zijn alle verordeningen in de 

gemeente Peel en Maas in lijn gebracht met de landelijke wetten (Wmo, Participatiewet en 

Jeugdwet). Dit heeft geleid tot (vaak tekstuele) aanpassingen van de gemeentelijke verordeningen. 

De aanpassingen waren van dien aard, dat de Adviesraad Sociaal Domein hierop geen advies heeft 

uitgebracht. 
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4.  UITGEBRACHTE ADVIEZEN IN 2016 

 

 

De Adviesraad Sociaal Domein heeft in 2016 in totaal 12 adviezen uitgebracht. In chronologische 

volgorde: 

 

I 23-02-2016: Convenant Regiogemeenten en VGZ 
 
II 23-02-2016: Toekomst Doelgroepenvervoer Limburg 
 
III 23-02-2016: Eindvoorstel organisatie pilot Hulp bij het Huishouden als algemene  
   voorziening 
 
IV 06-04-2016: Beleidsregel voorzieningen Niet-Uitkeringsgerechtigden (NUG) 
 
V 09-05-2016: Pleegzorg (samenwerkingsafspraken en regeling bijzondere kosten) 
 
VI 31-05-2016: Werk maken van Werk 2.0 en Arbeidsmatige Dagbesteding 
 
VII 19-07-2016: Jeugdzorg (ongevraagd advies teneinde te voldoen aan wettelijke  
   verplichtingen) 
 
VIII 30-08-2016: Gezond in de stad (GIDS) en Jongeren op gezond gewicht (JOGG) 
 
IX 05-09-2016: Ontdeklab Peel en Maas 
 
X 12-09-2016: Tevredenheidsonderzoek Wmo en Jeugd 
 
XI 22-09-2016: Actieplan Participatieverklaring 
 
XII 23-11-2016: Regiovisie maatschappelijk opvang, OGGZ, verslavingszorg en beschermd 
   wonen 
 

Alle adviesaanvragen, uitgebrachte adviezen en de reacties van het College van B&W (voor zover 

aangereikt) zijn terug te vinden op de website van de Adviesraad Sociaal Domein:  

 

www.adviesraadsociaaldomein-peelenmaas.nl. 

 

 

  

http://www.adviesraadsociaaldomein-peelenmaas.nl/
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5.  CONTACTEN EN OVERIGE ACTIVITEITEN ADVIESRAAD IN 2016 

 

 5.1  Overleg met het college van B&W en de beleidsambtenaren  

 

Veelvuldig is er contact geweest met wethouders, gemeentesecretaris en beleidsambtenaren met 

betrekking tot actuele onderwerpen dan wel naar aanleiding van vragen van de Adviesraad. Alle 

contactmomenten ademden een positieve insteek uit. Een chronologisch overzicht: 

 

11 januari: Inge Hesen, Maarten Thönissen, Ron Genders inzake monitoring en   

  kwaliteitsbewaking m.b.t. het sociaal domein 

 

21 maart:  Periodiek overleg met wethouders, gemeentesecretaris en contactfunctionaris 

 

18 april: Ivo Dohmen inzake de notitie "De toekomst van werk en zekerheid" (en met name de 

  ideeën over een basisinkomen daarin) 

 

2 mei:   John Mulder: toelichting financiële overzicht zoals gepresenteerd in de   

  raadswerkgroep 3D alsmede een doorkijk naar het begrotingsproces 2017  

 

30 mei:  Peter Trutmans & Daniëlle Damoiseaux inzake de uitvoering van de Jeugdwet in de 

  gemeente Peel en Maas, de veranderingen binnen de jeugdhulp, de inzet van  

  gezinscoaches en hun afstemming met de huisartsen 

 

18 juli:  Ivo Dohmen m.b.t. het collegevoorstel : ”Leven lang leren” 

 

19 september: Astrid Lenders inzake aanpassingen in verordeningen en beleidsregels a.g.v. de 

  Verzamelwet SZW 2016 

 

31 oktober: Periodiek overleg met wethouders, gemeentesecretaris en contactfunctionaris 

 

21 november: Toelichting Geert Schmitz op het 3e concept "Kaderstelling Sociaal Domein en Vitale 

  Gemeenschappen" 

 

12 december: Raf Janssen, John Mulder en Daniëlle Damoiseaux n.a.v. de presentatie in de  

  raadswerkgroep 3D 

 

12 december: Wil van de Coelen inzake de notitie "Zelfsturing 3.0" 

 

Verder is op meerdere momenten met verschillende deelnemers gediscussieerd over de Sociale Raad 

en dan meer specifiek de naamgeving ervan. In de praktijk blijken zowel ambtenaren, 

gemeenteraadsleden en burgers het verschil tussen de Sociale Raad en de Adviesraad Sociaal 

Domein niet te zien (en te begrijpen). De Adviesraad heeft aan de wethouder de suggestie gedaan de 

Sociale Raad om te dopen in Burgerraad, vooral ook omdat er niet uitsluitend thema's uit het sociaal 

domein op de agenda hoeven te staan. De wethouder heeft de gemeenteraad hierover gepolst 

echter deze wenste de gedane suggestie niet over te nemen. Wel is in overleg met de 
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communicatieadviseur van de gemeente Peel en Maas een artikel verschenen in weekblad Hallo Peel 

en Maas waarin de verschillen zijn uitgelegd. 

 

 5.2  Overleg met stakeholders in het sociaal domein  

 

15 januari: De Adviesraad Sociaal Domein presenteert zich aan de Burger Advies Raad (BAR), aan 

  een aantal beleidsambtenaren en de wethouder sociale zaken van de gemeente 

  Horst aan de Maas.  

  

4 april:   Frans Grommen (directeur stichting Clic) inzake Jeugdhulpverlening in Zuid- 

  Nederland, cliëntperspectief in de jeugdhulp. Tevens een toelichting gegeven op zijn 

  organisatie. 

 

Op initiatief van de voorzitters van de Burgerraad gemeente Horst aan de Maas en de Adviesraad 

Sociaal Domein gemeente Peel en Maas is er gezocht naar een samenwerkingsvorm in de regio 

Noord-Limburg. De reden daartoe is gelegen in het feit, dat de Noord-Limburgse regiogemeenten op 

vele fronten samenwerking opzoeken, waardoor het lokaal adviseren in het gedrang komt. Er is een 

regio-overleg in het leven geroepen. Deelnemers aan dit overleg zijn de voorzitters van de 7 

adviesraden in de regio Noord-Limburg. Doel van het overleg is uitwisseling en oriëntatie op 

mogelijke nauwere samenwerking van de adviesraden. Het eerste overleg vond plaats op 20 oktober 

en werd gehouden in het Huis van de Gemeente Peel en Maas. Hoewel bleek dat de rol, positie en 

werkwijze van de adviesraden behoorlijk van elkaar kunnen verschillen is besloten deze 

bijeenkomsten voort te zetten. De samenwerking van de adviesraden in de regio zal in 2017 nader 

vormgegeven worden. 

 

5.3  Contacten en overleg met co-createurs  

 

Een van de opdrachten van de Adviesraad Sociaal Domein is zich er van te vergewissen, dat de door 

de gemeente aangewezen co-createurs ook daadwerkelijk een stem hebben gehad in de 

totstandkoming van (nieuw) beleid. Vanuit de Adviesraad zijn contactpersonen voor de co-createurs 

benoemd die periodiek de bijeenkomsten van de co-createurs bijwonen. In de daaropvolgende 

bijeenkomst van de Adviesraad wordt vervolgens verslag gedaan.  

 

Hetzelfde beleid wordt gevoerd met betrekking tot de Kernteams in de 11 kernen van de gemeente 

Peel en Maas. Periodiek worden bijeenkomsten door de afgevaardigden van de Adviesraad bezocht 

en wordt in de daaropvolgende bijeenkomst van de Adviesraad verslag gedaan. Omdat er heel 

verschillend gewerkt wordt in de diverse kernen zal in 2017 een en ander nader in kaart worden 

gebracht. 

 

In 2016 waren de volgende bijeenkomsten nog van belang: 

 

26 september: Bijeenkomst van de werkgroep Participatiewet met Ivo Dohmen en externe partijen 

  (partnerschap van ondernemers en onderwijs)  inzake de ontwikkeling van het  

  Ontdeklab Peel en Maas en Werk Maken van Werk 2.0 in relatie met het daarover 

  uitgebrachte advies. 
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10 oktober: Bijeenkomst met vertegenwoordigers van de Kernteams. Naar aanleiding van dit 

  overleg werd duidelijk dat de kernteams op geheel verschillende wijze opereren en 

  georganiseerd zijn. Binnen de Adviesraad is vervolgens afgesproken dat er  

  geïnventariseerd zal worden welk kernteam op welke onderwerpen op welke wijze 

  actief is. Deze inventarisatie zal doorlopen naar 2017. 

 

5.4  Deelname aan symposia en bijeenkomsten 

 

Ook in 2016 zijn vele uitnodigingen voor bijeenkomsten in of in relatie tot het sociaal domein bij de 

Adviesraad binnengekomen. Een aantal bijeenkomsten is bezocht, een aantal ook niet. Nadeel is dat 

de meeste leden van de Adviesraad enkel in de avonduren beschikbaar zijn, terwijl bijeenkomsten 

met regelmaat overdag georganiseerd worden.  

 

In 2017 zal de Adviesraad nog selectiever zijn m.b.t. deelname aan georganiseerde evenementen.  

Deelname hangt af van de toegevoegde waarde voor een individueel lid dan wel de Adviesraad in zijn 

geheel. 

 

Op 14 september 2016 heeft de Adviesraad Sociaal Domein een eigen symposium georganiseerd met 

als titel "Positieve Gezondheid". Vanuit het contactenveld van de Adviesraad zijn er ca. 100 

uitnodigingen verstuurd, waarvan er 60 aanwezig waren op deze avond. Na een boeiend betoog van 

Machteld Huber, de grondlegger van het concept "Positieve Gezondheid" was het de beurt aan 

Chantal Walg, die vanuit haar praktijk inzoomde de ervaringen die ze inmiddels met het concept 

heeft opgedaan. De avond werd afgesloten met een forumdiscussie (in het forum de beide sprekers, 

vertegenwoordiger Adviesraad Robin Grommen en wethouder Raf Janssen), waaraan de vragen uit 

het publiek via de dagvoorzitter gesteld werden. 

 

Het was een uiterst boeiende en leerzame avond, die er toe geleid heeft dat de gemeente Peel en 

Maas positieve gezondheid in haar gezondheidsbeleid gaat integreren.  
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6.  INFORMATIE EN OVERLEG 

 

 6.1  Overlegmomenten in 2016  

 

In 2016 heeft de Adviesraad Sociaal Domein 18 bijeenkomsten gehad. Vanaf eind juni is vanwege de 

hoge workload van de leden van de Adviesraad de frequentie van 2-wekelijks teruggebracht naar 3-

wekelijks. De bijeenkomsten werden allen gehouden op maandagavonden in de trouwzaal van het 

Huis van de Gemeente. 

 

6.2  Externe communicatie 

 

De belangrijkste bron van communicatie is de website van de Adviesraad. Deze wordt in eigen 

beheer met regelmaat ververst/aangevuld en door velen geraadpleegd. Ze bevat altijd de meest 

actuele informatie over uitgebrachte adviezen en de reacties van het college van B&W daarop.  

 

Daarnaast zijn met de gemeente afspraken gemaakt, dat ook de gemeentelijke pagina's in het 

weekblad Hallo Peel en Maas benut kunnen worden om zaken te publiceren. Ook via de 

gemeentelijke website "Vele Handen" kan de Adviesraad informatie kwijt.  
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7.  FINANCIEEL OVERZICHT 2016 

 

In het convenant met de gemeente Peel en Maas is geregeld, dat de Adviesraad per jaar 3.000 euro 

beschikbaar krijgt voor deskundigheidsontwikkeling, organisatie bijeenkomsten, symposia, reis- en 

verblijfskosten en externe communicatie. Tevens is inmiddels met de wethouder afgesproken, dat 

een eventueel batig saldo in enig jaar niet teruggestort hoeft te worden maar kan worden 

aangewend voor de doelstellingen van de Adviesraad. 

 

 

Batig saldo 31-12-2015:      € 2.957,50 

 

Educatieve bijdrage gemeente Peel en Maas 2016  € 3.000,00 

        --------------------- 

Totale inkomsten 2016:        € 5.957,50 

 

 

Uitgaven 2016: 

 

 Reis-/verblijfskosten     €    150,90 

 Symposium Positieve Gezondheid   € 1.685,88 

 Extra kosten website (foto's opnemen)   €       49,91 

 Vervolgcursus Wmo (1 lid)    €       15,00 

 Jaarlijkse kosten domeinnaam    €       39,00 

        --------------------- 

Totale uitgaven 2016:        € 1.940,69 

 

Batig saldo 31-12-2016:        € 4.016,81 

 

 

De leden van de Adviesraad ontvangen een forfaitaire onkostenvergoeding van € 150,00 per jaar. 

 

De kosten voor de externe adviseur van de Adviesraad worden voldaan op basis van een 

overeenkomst tussen de gemeente Peel en Maas en het Huis voor de Zorg. De facturen passeren de 

voorzitter van de Adviesraad ter fiattering van de gedeclareerde uren. 
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8.  DE ADVIESRAAD SOCIAAL DOMEIN IN 2017 

In 2017 staan ook weer de nodige uitdagingen voor de Adviesraad Sociaal Domein op stapel. Er zal 

mogelijk een externe evaluatie plaatsvinden van het functioneren van de Adviesraad, waarbij ook 

ingezoomd zal worden op de door de gemeente gecreëerde scheiding van co-creatie en advisering. 

Samen met het college zal gezocht worden naar wegen die de Adviesraad effectiever en efficiënter 

zullen maken. 

 

De contacten met de co-createurs zullen blijvend aandacht krijgen. Beleid binnen het sociaal domein 

dient in samenspraak met betrokkenen ontwikkeld, uitgevoerd en geëvalueerd te worden. De 

Adviesraad zal er op toezien dat betrokkenen in deze ook hun rol zullen krijgen. 

 

Tenslotte zal in 2017 opnieuw een symposium georganiseerd gaan worden, nu over het thema 

(arbeids-)participatie. De Adviesraad hoopt hiermede een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van 

onze lokale gemeenschap. 

 


