Adviesraad Sociaal Domein Peel en Maas
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het College van Burgemeester en Wethouders
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Datum:

december 2018

Onderwerp:

ongevraagd advies naar aanleiding van de evaluatie van de ASD

Geacht College,
Inleiding
Dr. J. Schutgens heeft onlangs de evaluatie van de ASD afgerond met zijn rapport. De ASD heeft dit
rapport gedeeld met de gemeente Peel en Maas. De medewerking van de gemeente aan het
evaluatie onderzoek wordt ten zeerste op prijs gesteld!
De ASD heeft de (kern-)bevindingen en (kern-)aanbevelingen van Dr. J. Schutgens besproken,
hetgeen heeft geleid tot een voorlopig standpunt. Dit is ingebracht en ter discussie gesteld tijdens
het overleg van de ASD met (een vertegenwoordiging van) het college op 12 november 2018. Het
doet de ASD genoegen dat de standpunten van ASD en college ter zake in aanmerkelijke mate
overeen stemmen. Een en ander vraagt thans om formalisering door het college en
aanpassing/aanscherping van de werkpraktijk. De ASD legt hiertoe dit ongevraagd advies voor aan
het college.
Positionering van de ASD in de gemeentelijke context
Tijdens het bestuurlijk overleg van 12 november jl. is gebleken dat de ASD en het college zich vinden
in de volgende uitgangspunten:
• de ASD is en blijft het onafhankelijke adviesorgaan van het college,
• de ASD beschikt niet over een achterban die zij op enigerlei wijze representeert,
• de ASD beschikt wel over de nodige netwerkcontacten in de gemeenschap ten behoeve van de
voeding en onderbouwing van haar adviezen,
• de ASD heeft geen verantwoordelijkheid in het kader van een (mogelijk te ontwikkelen)
Burgeragenda,
• naast haar advisering continueert de ASD de organisatie van een jaarlijkse themasessie rond
actuele onderwerpen.
Modus operandi in de (werk-)relatie van ASD en gemeente
De ASD en het college zijn beide van mening dat de ASD een gezaghebbende positie verdient en dat
het van belang is samen de voorwaarden te vervullen om deze in de praktijk te verwezenlijken. De
volgende uitgangspunten zijn in dit verband aan de orde:
• de huidige samenwerking rond samen geselecteerde thema’s wordt gecontinueerd en waar
mogelijk versterkt, hetgeen leidt tot (gevraagde) adviezen,
• stel een jaaragenda op met de beleidsthema’s die het komend jaar actueel zijn en waar advies of
betrokkenheid van de ASD gewenst is,
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organiseer jaarlijks een gesprek over de jaaragenda met de portefeuillehouder,
beleidsambtenaren en (vertegenwoordigers van) de ASD,
de ASD heeft te allen tijde de ruimte om andere thema’s aan de orde te stellen in de vorm van
ongevraagde adviezen,
teneinde de gemeentelijke processen goed te kunnen volgen voorziet de gemeente de ASD
tweemaandelijks van een overzicht met de topics die aan de orde zijn in de sfeer van beleid en
uitvoering in het sociale domein,
de ASD richt zich bij haar advisering zowel op het beleid (in alle stadia van de cyclus, dus ook
beschikbare evaluatieverslagen) als op het proces (bijv. co-creatie),
zoals door het college aangegeven fungeert dhr. W. Smits als ambtelijk contactpersoon voor de
ASD. In goede samenspraak zal onder meer aandacht worden besteed aan inhoudelijke zaken en
aan voorwaardenscheppende zaken als communicatie en verwachtingenmanagement,
indien de ASD daartoe aanleiding ziet, behoort tussentijds (bilateraal) overleg met de
portefeuillehouder(s) en de gemeentesecretaris tot de mogelijkheden,
het periodieke overleg van ASD en het college wordt gecontinueerd,
de ASD stelt de gelegenheid om zich periodiek te presenteren aan de gemeenteraad op prijs,
de ASD continueert graag de waardevolle inbreng van ambtelijke experts tijdens haar
vergaderingen,
(hernieuwde) vermelding op het “routingblad” van (al dan niet) betrokkenheid van de ASD in het
kader van ambtelijke voorstellen aan het college vergroot de transparantie.

Gemeenschapsontwikkeling en zelfsturing
Het college heeft de ASD eerder verzocht ook de advisering aan het college inzake
gemeenschapsontwikkeling en zelfsturing op zich te willen nemen. De ASD heeft dit verzoek toen in
beraad genomen. Inmiddels heeft de ASD besloten het verzoek van het college met ‘ja’ te
beantwoorden.
Tot slot:
De ASD onderschrijft de koers van de gemeente Peel en Maas in het sociale domein alsmede in het
kader van gemeenschapsontwikkeling en zelfsturing. In haar adviezen doet de ASD daar niets aan af.
Wel worden aanbevelingen gedaan, nuances aangebracht binnen de hoofdkoers. De ASD stelt het op
prijs als het college hier oog voor heeft en als uitgangspunt hanteert “ja, tenzij”. Indien een advies
van de ASD op fundamentele bezwaren stuit wordt een schriftelijke motivering van het betreffende
collegebesluit verwacht.
Advies
De Adviesraad Sociaal Domein Peel en Maas adviseert het college van Burgemeester en Wethouders
om:
• De positionering van de ASD binnen de gemeentelijke context en de modus operandi van de ASD
in haar (werk-)relatie met de gemeente vast te stellen conform bovenstaande uitgangspunten
en daarnaar te handelen.
• De ASD -in lijn met de wens van het college- aan te merken als het adviesorgaan dat zich óók
richt op gemeenschapsontwikkeling en zelfsturing.
• De vigerende verordening aan te passen en in lijn te brengen met uw besluit in dezen.
Met vriendelijke groeten,
namens de Adviesraad Sociaal Domein Peel en Maas,
J. Knapen,
voorzitter
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