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Onderwerp: Ongevraagd advies instellen burgerpanels 

Geacht College, 

De monitoring en evaluatie van de (impl^Vnentatie van de) 3 D's en de Transformatie zijn van 
cruciaal belang voor alle betrokkenen en belanghebbenden in Peel en Maas. De Adviesraad Sociaal 
Domein Peel en Maas waardeert het dat de gemeente Peel en Maas hierin momenteel veel tijd en 
energie stopt, mede in regionaal verband. De kunst is om beleid en uitvoering zo veel mogelijk te 
laten sporen met de leefwereld van de burgers. Dit lukt alleen als de ervaringen van die burgers 
daartoe optimaal worden benut. Het wordt meer 'enWer gemeengoed in den lande dat de 
"authentieke stem van de burger" het verschil maakt en dat het daarbij gaat om de best beschikbare 
informatiebron. Dit overigens met respect voor andere bronnen als wetenschap, onderzoek en 
professionele inzichten. "Kijken met de ogen van dè burger" draagt bij aan een goede koers, 
maatschappelijk draagvlak, medewerking van de burgers en échte vernieuwing die financiële 
taakstellingen (gemakkelijker) verteerbaar maakt. Nu heeft de gemeente Peel en Maas een goede 
reputatie waar het gaat om het betrekken van en luisteren naar de burgers. Het is zaak op dit 
fundament voort te bouwen en structureel burgerpanels in te zetten, met name óók in de sfeer van 
de monitoring en evaluatie van de 3 D's en de Transformatie. 

De Adviesraad adviseert u het instellen van burgerpanels te verankeren in het beleid en het 
instrumentarium op het vlak van monitoring en evaluatie dat momenteel wordt ontwikkeld en dit 
met kracht te stimuleren en te bevorderen in regionaal verband. 

J^Met vriendelijke groeten 
namens de Adviesraad Sociaal Domein Peel en Maas, 

J. Knapen, 
voorzitter 


