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1.  VOORWOORD 

 

 

De Adviesraad Sociaal Domein in de gemeente Peel en Maas biedt u bij deze zijn jaarverslag 2017 

aan. De Adviesraad Sociaal Domein is ingesteld door het college van Burgemeester & Wethouders 

van de gemeente Peel en Maas. De benoeming van de leden van de Adviesraad door genoemd 

college is gebaseerd op een door Raad van de gemeente Peel en Maas vastgestelde verordening. 

Bij de benoeming van een lid van de Adviesraad Sociaal Domein worden door het college van B&W 

de criteria “onafhankelijkheid en deskundigheid” gehanteerd. 

Het doel van de Adviesraad is het geven van gevraagde en ongevraagde adviezen aan het college van 

B&W. Deze adviezen dienen betrekking te hebben op de (mate) van burgerparticipatie, de 

integraliteit en de kwaliteit van de beleidsvoorstellen. 

 

De Adviesraad Sociaal Domein is lid van de Landelijke Koepel van Adviesraden. Binnen het kader van 

ontmoetingen welke door genoemde Koepel worden georganiseerd blijkt duidelijk dat de Adviesraad 

Peel en Maas een unieke positie inneemt. De Adviesraad Sociaal Domein in onze gemeente is geen 

belangenbehartiger, dit in tegenstelling tot de taakstelling van de meeste Adviesraden in Nederland, 

die duidelijk deze belangenbehartiging centraal stellen. 

 

Bij de vele gemeentelijke organisaties in het Sociaal Domein is gebleken dat de taken van de 

Adviesraad niet altijd even duidelijk werden gezien. Een taak dus van de Adviesraad om in de 

contacten met het veld een duidelijke toelichting te geven over zijn takenpakket. Door de Adviesraad 

worden vertegenwoordigers van co-createurs en dorpsoverleggen/kernteams uitgenodigd om 

enerzijds kennis te nemen van het doel en de werkwijze van de Adviesraad alsmede informatie te 

verkrijgen over ontwikkelingen binnen het Sociaal Domein. Onder meer om blijvend geïnformeerd te 

worden over de ontwikkelingen binnen het Sociaal Domein en doel en werkwijze van de Adviesraad 

te verduidelijken zijn binnen de Adviesraad contactpersonen benoemd die verantwoordelijk zijn voor 

de wederzijdse communicatie tussen de Adviesraad en de dorpsvertegenwoordiging. 

 

In 2017 is in overleg met de betrokken wethouders en de gemeentesecretaris besloten een nieuwe 

werkwijze te implementeren. Individuele leden van de Adviesraad worden door de ambtelijke 

organisatie uitgenodigd om bij aanvang van een belangrijke gemeentelijke beleidontwikkeling een 

inbreng te geven. Deze inbreng heeft met name betrekking op de criteria die de Adviesraad zal 

hanteren bij de uiteindelijke advisering aan het College van B&W. De ambtelijke adviseurs van het 

College worden hierdoor in de gelegenheid gesteld om in de beleidsvoorbereiding reeds, in een 

vroeg stadium, rekening te houden met de criteria die de Adviesraad zal gaan hanteren bij het 

uiteindelijke advies aan het College van B&W. 

 

Vorenstaande nieuwe werkwijze is dan ook de reden om het voorgenomen evaluatieonderzoek, dat 

oorspronkelijk voor 2017 was voorzien, te verschuiven naar 2018. 

 

Met de betrokken wethouders en ambtenaren werd frequent, formeel en informeel overleg gevoerd. 

Deze contacten worden door de Adviesraad als zeer positief en constructief gewaardeerd. Binnen de 

Adviesraad wordt met groot enthousiasme en betrokkenheid gewerkt. 
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Het periodiek regionaal en landelijk overleg alsmede het verzoek om te adviseren bij andere 

gemeenten bij de ontwikkelingen van de Adviesraden Sociaal Domein deed in toenemende mate de 

werkdruk voor de individuele leden toenemen. De Adviesraad moest dan ook afscheid nemen van 

enkele leden omdat dit “vrijwilligerswerk” niet meer te combineren is met de reguliere 

werkzaamheden. Vrijwilliger zijn blijkt in toenemende mate een schaars “beroep” te worden. 

 In 2017 is het , ondanks vele advertenties en andere wervingsactiviteiten, niet gelukt om de 

Adviesraad voltallig te doen zijn. 

 

De leden van de Adviesraad hebben zich het afgelopen jaar met hart en ziel ingezet voor een 

optimale advisering aan het College van Burgemeester en Wethouders. Ook voor 2018 mag een 

zelfde instelling worden verwacht. 

 

 

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 

 

Sinds 1 januari 2015 zijn verantwoordelijkheden uit de Jeugdwet, Wmo en Participatiewet 

overgedragen aan de gemeente Peel en Maas. Een en ander is vastgelegd in het  "Beleidsplan Sociaal 

Domein 2015 en verder" met als subtitel "Met vele handen meer kwaliteit van leven".  

 

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 co-creatie en advisering, waarmee de gemeente Peel en Maas vrij uniek opereert in 

Nederland. 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. Ook in 2017 kwam het meermaals voor dat partijen of 

individuen zich 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. 

 

Met de verantwoordelijke wethouder is 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.  
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Medio 2017 heeft de Adviesraad samen met de verantwoordelijke wethouder en nieuwe 

gemeentesecretaris de werkwijze van de Adviesraad besproken. De ervaring was dat het advies van 

de Adviesraad erg laat in het proces gevraagd wordt. Hierdoor is het voor het college van B&W lastig 

om de geadviseerde punten nog te verwerken in het vast te stellen beleid. Gezamenlijk is besloten 

dat de ASD daarom ook al betrokken is bij de ontwikkelfase van nieuw beleid. Er zijn enkele thema’s 

gekozen die in 2017 speelden, zoals de (voortzetting van de) pilot huishoudelijke hulp, monitoring 

van ingevoerd beleid, schuldhulpverlening en jongerenbeleid. Per thema hebben enkele leden van de 

Adviesraad overleg gehad met de betrokken beleidsambtenaren. In dat overleg werden aspecten van 

integraliteit en het betrekken van co-createurs aan de orde gesteld. 

  

De eerste ervaringen met deze aangepaste werkwijze zijn positief. Door op een eerder moment al in 

overleg te gaan, is er meer aandacht voor de zaken waar de Adviesraad het beleid op beoordeelt.   

 

 

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 

(2, 3 of 4 jaren) zullen aftreden. Daarmee is de continuïteit van de Adviesraad voor de toekomst 

gewaarborgd. De raad werd in 2017 gevormd door onderstaande vrijwillige leden: 

 

       Sedert:   Aftredend op: 

 

Neeltje Cox-Janssen (Panningen)   1 maart 2015  1 maart 2019 

 

Rianne Goutier (Kessel)     1 maart 2015  1 maart 2019 

  

Robin Grommen (Maasbree)    1 maart 2015  1 maart 2019 

 

Inge Hesen (Helden)     1 juni 2016  1 juni 2019 

 

Henk Janssen (Baarlo)     1 maart 2015  1 maart 2018 

(op eigen verzoek in 2018 niet herbenoemd) 

 

Joep Knapen  (Panningen) tevens voorzitter  1 maart 2015  1 maart 2020 

(herbenoemd in 2017) 

 

Gijs van Lier (Helden):     1 maart 2015  1 maart 2017 

(op eigen verzoek in 2017 niet meer herbenoemd) 

 

Peter Peeters (Helden)     1 maart 2015  1 maart 2021 

(in 2018 voor drie jaar herbenoemd) 

 

Jolanda Verstraten (Koningslust)   1 maart 2017  1 maart 2020 
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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. 

 

De Adviesraad heeft er voor gekozen om zijn aandacht over de beleidsvelden te verdelen. Zodoende 

waren er in 2017 3 werkgroepen:  

 

Jeugdwet:  Robin Grommen, Henk Janssen, Joep Knapen 

Wmo:   Peter Peeters, Inge Hesen 

Participatiewet: Neeltje Cox, Rianne Goutier, Gijs van Lier/Jolanda Verstraten 

 

In de loop van 2017 is deze indeling als gevolg van de herziene werkwijze beëindigd.  

 

Om voeling te 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 (voor zover aanwezig). Ook hier is een individueel lid van de Adviesraad 

gekoppeld aan een kernteam. Dat heeft geleid tot de volgende verdeling: 

 

Centrale Seniorenraad:  Joep Knapen 

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/Inge Hesen 

Kernteam Kessel/Kessel-Eik: Rianne Goutier 

Kernteam Koningslust:  Inge Hesen/Jolanda Verstraten 

Kernteam Maasbree:  Robin Grommen 

Kernteam Meijel:  Peter Peeters 

 

In de kern Panningen was ook in 2017 nog geen kernteam actief. 

  

Ook werd de Adviesraad in 2017 ondersteund door Arthur Jansen. Hij woonde alle bijeenkomsten 

van de Adviesraad bij, werkte discussies in de Adviesraad uit 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. De 

inzet van Arthur Jansen was in eerste instantie via het Huis voor de Zorg, later in het jaar via de eigen 

organisatie van Arthur.  
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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 2017 op onderdelen weer 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. 

 

Het convenant is door de Adviesraad integraal gepubliceerd op zijn website 

(www.adviesraadsociaaldomein-peelenmaas.nl).  

 

 

  

http://www.adviesraadsociaaldomein-peelenmaas.nl/
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3.  UITGEBRACHTE ADVIEZEN IN 2017 

 

 

De Adviesraad Sociaal Domein heeft in 2017 in totaal 6 adviezen uitgebracht. In chronologische 

volgorde: 

 

I 06-01-2017: Convenant co-createurs (ongevraagd advies) 
 
II 26-01-2017: Waardenoriëntatie en kaderstelling/Zelfsturing 3.0 
 
III 26-01-2017: Standpunt Adviesaanvraag gemeenschapsontwikkeling 
 
IV 14-02-2017: Dienstverleningsovereenkomst Omnibuzz 
 
V 01-05-2017: Uitvoeringsprogramma sociaal domein 2017 
 
VI 03-10-2017: Voortzetting pilot Hulp bij het Huishouden 
 
Alle 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/


Jaarverslag 2017 - Adviesraad Sociaal Domein gemeente Peel en Maas 
10 

4.  CONTACTEN EN OVERIGE ACTIVITEITEN ADVIESRAAD IN 2017 

 

 4.1  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: 

 

6 maart: Toelichting wethouder Janssen op verlengen pilot Hulp bij het Huishouden 

 

27 maart:  Periodiek overleg met wethouders Janssen en Janssen, kennismaking met nieuwe 

  gemeentesecretaris Breukers en contactfunctionaris Daniëlle Damoiseaux.  `

  Toelichting presentaties raadswerkgroep sociaal domein i.a.v. Maike Horijon, John 

  Mulder, Raf Janssen en Daniëlle Damoiseaux.  

 

24 april: Toelichting door Astrid Lenders en Bert Peterse inzake extra gelden kinderen in 

  armoede en integrale aanpak statushouders. 

 

8 mei:   Kennismaking met Iris van Lierop en Han Goes (nieuwe coördinatoren gezinscoaches) 

  en verkenning stand van zaken domein Jeugd. 

 

19 juni:  Leon Breukers, Wil Smits, Maike Horijon en Daniëlle Damoiseaux inzake de  

  aanpassingen in de werkwijze van de adviesraad (10-punten lijst). 

 

10 juli:  Karin Voermans inzake toelichting (voortzettiing) pilot Hulp bij het Huishouden. 

 

13 november: Periodiek overleg met wethouder Janssen en contactfunctionaris Daniëlle  

  Damoiseaux. 

 

De in 2017 afgesproken nieuwe werkwijze heeft geleid tot werkgroepoverleg met 

beleidsambtenaren o.a. op het gebied van monitoring en schuldhulpverlening en de pilot Hulp bij het 

Huishouden. 

 

 

4.2  Overleg met stakeholders in het sociaal domein  

 

In 2017 is er geen overleg of samenzijn geweest met andere stakeholders in het sociaal domein. Ook 

de samenwerking in een regio-overleg komt slechts moeizaam van de grond, ondanks het feit, dat 

alle regionale adviesraden de noodzaak van samenwerking en afstemming van adviezen inzien. Het 

regio-overleg zal in 2018 extra aandacht vanuit de Adviesraad krijgen. 

 

4.3  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 



Jaarverslag 2017 - Adviesraad Sociaal Domein gemeente Peel en Maas 
11 

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 is dit door de Adviesraad in 2017 nader in kaart 

gebracht en is verslag hiervan gedaan aan de verantwoordelijke wethouder. Deze inventarisatie is 

onderlegger geweest voor het overleg met de kernteams en de co-createurs dat op 4 december 

plaatsvond. 

 

4.4  Deelname aan symposia en bijeenkomsten 

 

Zelfsturing 3.0:  Op 31 maart 2017 was er een dag over Zelfsturing 3.0. Deze is door een lid 

   van de Adviesraad bijgewoond. 

 

Dorpendag:  Op 1 april 2017 werd een zogenaamde Dorpendag georganiseerd. Ook deze 

   werd door een vertegenwoordiging van de Adviesraad bijgewoond.  

 

Landelijke koepel: In 2017 is de Adviesraad lid geworden van de landelijke Koepel van  

   Adviesraaden Sociaal Domein. Het doel is kennisverrijking en onderlinge 

   afstemming. 

 

Symposium:  Helaas lukte het de Adviesraad niet om nog in 2017 een symposium te  

   organiseren. Wel waren de leden volop in voorbereiding voor een symposium 

   in januari 2018 met als titel "Maatschappelijke waarde van participatie". 

 

Vele uitnodigingen voor bijeenkomsten in of in relatie tot het sociaal domein kwamen bij de 

Adviesraad binnen. 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.  
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5.  INFORMATIE EN OVERLEG 

 

5.1  Overlegmomenten in 2017  

 

In 2017 heeft de Adviesraad Sociaal Domein 16 bijeenkomsten gehad. De bijeenkomsten werden 

allen gehouden op maandagavond in het Huis van de Gemeente. 

 

5.2  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.  

 

De website www.adviesraadsociaaldomein-peelenmaas.nl wordt gemiddeld 73 maal per maand 

bezocht. In het afgelopen jaar bezochten 665 unieke bezoekers de website. Het totaal aantal 

bezoeken bedroep 875 en de verblijfsduur per bezoek is ruim 2 minuten. Daarmee is de website  

voor velen een bron van informatie.  

  

http://www.adviesraadsociaaldomein-peelenmaas.nl/
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6.  FINANCIEEL OVERZICHT 2017 

 

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. De individuele leden van de Adviesraad ontvangen per jaar 

een forfaitaire onkostenvergoeding van 150 euro. Tevens is met de verantwoordelijke wethouder 

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

worden aangewend voor activiteiten in het verlengde van de doelstellingen van de Adviesraad. 

 

INKOMSTEN: 

 

Subsidie gemeente Peel en Maas 2015-2017   € 9.000,00 

Onkostenvergoeding 2015-2017    € 3.600,00 

Rente 2015-2017      €       29,10 

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

Totale inkomsten 2015-2017:       € 12.629,10 

 

 

UITGAVEN: 

 

Uitgaven 2015-2016:      € 1.940,69 

 

Uitgaven 2017: 

 Eindejaarsbijeenkomst     €      45,00 

 Afscheidsborrel Gijs van Lier    €      52,10 

 Ledenbijdrage Koepel ASD    €      62,50 

 Landelijk overleg ASD bij INK te 's-Graveland  €    417,01 

 Kosten B&B t.b.v. landelijk overleg ASD bij INK  €    168,00 

 Maaltijden landelijk overleg ASD bij INK   €      80,38 

 Reiskosten 390 km à 0,19    €      74,10 

 Domeinnaam website ASD    €      39,00 

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

Totale uitgaven 2017:      €    938,09 

 

Onkostenvergoedingen 2015-2017:    € 3.575,00 

 

Totale uitgaven 2015-2017:       € 6.453,78 

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

Batig saldo 31-12-2017:        € 6.175,32 

 

 

 

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

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

eindigde medio 2017, waarna een nieuwe overeenkomst is afgesloten tussen de gemeente Peel en 
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Maas en de betreffende externe adviseur. Alle facturen passeren de voorzitter van de Adviesraad ter 

fiattering van de gedeclareerde uren. 
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7.  DE ADVIESRAAD SOCIAAL DOMEIN IN 2018 

2018 zal in het teken staan van experimenteren met de inzet van de Adviesraad Sociaal Domein. 

Werkt de nieuwe werkwijze voldoende, leidt dat tot substantiële beïnvloeding van het beleid en 

levert het ook voldoende voldoening op bij de individuele leden van de Adviesraad. 

 

De reeds eerder aangekondigde externe en onafhankelijke evaluatie van de Adviesraad en het 

adviesproces staat geagendeerd. 

 

In 2018 zullen we tweemaal een symposium organiseren: in januari onder het thema "(Arbeids-) 

participatie in breder perspectief" en in november zal het thema worden "Meetellen en meedoen in 

een inclusieve samenleving". De Adviesraad is verheugd met deze seminars een stevige bijdrage te 

kunne leveren in de beeld- en meningsvorming over specifieke thema's.  
 

In 2018 zijn de verkiezingen voor een nieuwe gemeenteraad. Hierdoor wordt er in de eerste helft van 

2018 weinig nieuw beleid verwacht.  

 

In ieder geval zal ook de verdere ontwikkeling van de arrangementenwaaier en de effectenmonitor 

met grote belangstelling gevolgd worden. De Adviesraad is van mening dat deze instrumenten nuttig 

zijn en kunnen bijdragen tot weloverwogen beleid. 

 

Tenslotte zal de Adviesraad in 2018 het contact met de Dorpsondersteuners intensiveren, aangezien 

zij met name stevig ingevoerd zijn in de lokale situatie en problematiek. 


