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Geachte raads- en commissieleden,
Afgelopen maandag, 4 december, hebben de leden van de Adviesraad Sociaal Domein Rheden
Rozendaal collectief hun lidmaatschap van deze raad opgezegd. Dit besluit volgde op een interne
bespreking van een tussenrapportage van de evaluatie van de adviesraad die onderzoeksbureau
Movisie uitvoert. Met dit memo praat ik u bij over de achtergrond en verder verloop.
Evaluatie
In maart dit jaar is in de gemeenteraad van Rheden een motie aangenomen die het college van
Rheden vroeg de adviesraad te laten evalueren door een onafhankelijke instantie. In het verlengde
hiervan is Movisie gevraagd deze evaluatie uit te voeren en daarbij ook breder te kijken naar
inwonerbetrokkenheid bij beleid. Hiervoor heeft Movisie gesproken met leden van de adviesraad,
cliënten, inwoners, vrijwilligersorganisaties, gemeenteraadsleden (van Rheden), wethouders en
ambtenaren. Op 28 november leverde Movisie een tussenrapportage op.
Positie adviesraad
Het opstappen van de leden van de adviesraad wordt door ons als spijtig ervaren. Graag hadden wij
samen met hen het volledige evaluatietraject doorlopen. In de tussenrapportage was waardering
voor de betrokkenheid en dossierkennis van de leden van de adviesraad. Dit compliment delen wij
zeer en wij hebben dan ook grote waardering voor de tijd en energie die zij hebben gestoken in hun
werk bij de Adviesraad. Er zijn echter ook kritische opmerkingen over het functioneren van de
adviesraad geuit.
Vervolg
Afgelopen maandagavond werd onder leiding van Movisie in een werkatelier de tussenrapportage
besproken met belanghebbenden. Voor deze avond waren mensen uitgenodigd die eerder ook
aanwezig waren bij een van de gesprekken met Movisie. Tijdens het werkatelier is de
tussenrapportage besproken en gediscussieerd over inwoner- en cliëntparticipatie. Movisie neemt
het resultaat van deze groepsdiscussie mee in haar eindrapport.
Het wachten is nu op dit eindrapport. Movisie verwacht dit nog deze maand te te kunnen opleveren.
Wij zullen u dit in de loop van januari doen toekomen, inclusief een begeleidend schrijven over de te
nemen vervolgstappen. Duidelijk is wel dat de gesprekken en opbrengst van de evaluatie
mogelijkheden bieden om de samenspraak anders te organiseren. Verschillende (nu) oud-leden,
waaronder het lid dat namens de Rozendaal in de adviesraad zat, hebben aangegeven dat zij

betrokken willen blijven bij beleidsontwikkeling en inwonerparticipatie. Van die kennis en
betrokkenheid willen wij waar mogelijk gebruik van blijven maken.

