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In een memo van 7 december 2017 heb ik u geïnformeerd over de stand van zaken met
betrekking tot de Adviesraad Sociaal domein. Hierin kondigde ik aan u de eindrapportage te
doen toekomen. Deze treft u als bijlage bij dit memo aan. Voor dit memo heb ik ook gebruik
gemaakt van de toelichting van de gemeente Rheden op het eindrapport. Deze is voor ons
relevant, omdat wij de werkzaamheden in het sociaal domein aan deze gemeente hebben
gemandateerd en de adviesraad voor onze beide gemeenten werkt.
In het eindrapport komt onderzoeksbureau Movisie tot de slotsom dat de wijze waarop de
adviesraad gefunctioneerd heeft weinig meerwaarde heeft gebracht. Een uitzondering
wordt gemaakt voor de themagroep Werk & Inkomen.
Zoals u eerder gemeld hebben de (voormalige) leden van de adviesraad collectief hun
ontslag aangeboden. Inmiddels is dat door zowel de gemeente Rheden als de gemeente
Rozendaal (voor het Rozendaalse lid in de adviesraad) aanvaard. In het licht van de
uitkomsten van het evaluatierapport zijn wij voornemens om de Adviesraad Sociaal Domein
Rheden Rozendaal op te heffen en de gemeenteraad voor te stellen de betreffende
verordening in te trekken.
Vervolg
Voor een vervolg is het wel noodzakelijk om cliëntenparticipatie goed te borgen. Immers, in
een aantal wetten is het betrekken van inwoners via participatie/inspraak expliciet aan de
gemeente opgedragen. Dit geldt voor de Jeugdwet, de Wet maatschappelijke ondersteuning
en de Participatiewet. Om aan deze verplichting te kunnen blijven voldoen, zal de
themawerkgroep Werk & Inkomen in aangepaste vorm zoveel mogelijk worden betrokken
bij het beleid. Afhankelijk van het thema wordt deze mogelijk aangepast met andere
belanghebbenden.
Movisie heeft, aanvullend op de evaluatie van de adviesraad, aandacht besteed aan
mogelijke toekomstige participatiemodellen. De gemeente Rheden gaat deze
inwonerbetrokkenheid in het sociaal domein verder vormgeven. Wij zullen “aangehaakt”
blijven bij deze ontwikkelingen. Enerzijds om te bewaken dat wij de wettelijke verplichtingen
voor cliëntenparticipatie in het sociaal domein blijven nakomen, anderzijds om ons te laten
inspireren door de Rhedense plannen voor inwonerparticipatie.
Onze gemeente zal voor de inwonersparticipatie haar eigen afwegingen moeten maken,
passend bij de schaal en mogelijkheden van onze gemeente. Ons college is van mening dat
een standpunt hierover in een volgende bestuursperiode moet worden uitgewerkt. Om die
reden hebben wij hiervoor op dit moment nog geen concrete voorstellen op dit terrein
uitgewerkt.
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