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Eersel, 16 maart 2017
Betreft: Adviesraad Sociaal Domein

Geacht college,
In een schrijven d.d. 22 september 2016 verzochten we u de naam van de Adviesraad WMO te
wijzigen in de Adviesraad Sociaal Domein en onze instellingsbeschikking daarop aan te passen. We
gaven aan dat in veel gemeenten in Nederland deze precisering van de taakstelling van de
Adviesraad inmiddels heeft plaatsgevonden. De brede benaming geeft aan, dat de Adviesraad in
onderlinge samenhang advies uitbrengt over het beleid met betrekking tot en de uitvoering van de
drie decentralisaties.
We hebben ons verzoek aan u voorgelegd, omdat we naar onze mening onze adviestaak op deze
manier uitvoeren. U legt ons ook adviesaanvragen met betrekking tot de drie decentralisaties voor.
We hebben onze opvatting over onze adviestaak daarna besproken met vertegenwoordigers van de
dorpsraden, het Platform Mensen met een Beperking en de Kring KBO. Op deze avond werd duidelijk
dat de deelnemers een zo integraal mogelijke advisering in het kader van de drie decentralisaties
wenselijk vinden. Met de adviesraad waren zij van mening dat op onderdelen, zeker in beleidsmatige
zin, de samenhang in het oog gehouden moet worden. Zij achten de Adviesraad hiervoor het meest
aangewezen gremium. Afspraken zijn toen gemaakt met de aanwezige raden en platforms hoe we
een goede onderlinge samenwerking en afstemming kunnen realiseren. Op deze avond waren twee
leden van uw college aanwezig, hetgeen we erg op prijs hebben gesteld. Zij hebben het belang van
de samenwerking die wij voorstaan onderstreept.
In het overleg dat we daarna met uw college mochten hebben zijn de resultaten van deze avond nog
eens doorgenomen. Wij hadden de stellige indruk dat u de integrale taakstelling van de Adviesraad
op het terrein van de drie decentralisaties belangrijk vond. We meenden ook te beluisteren dat u
waardering had voor de wijze waarop we onze taak aan het oppakken zijn.
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Wel werd duidelijk dat u de taak die het Cliëntenplatform van de ISD als adviesorgaan geacht wordt
te vervullen, mede op basis van afspraken die op Kempenniveau zijn gemaakt, in uw afweging diende
mee te nemen. U gaf in de bewoordingen van een van de leden van uw College ook aan, deze
advisering van belang te vinden. Samenwerking van de Adviesraad met het Cliëntenplatform en
afstemming achtte u daarom gewenst.
In bijgaand overzicht hebben we onze ambitie als Adviesraad nog eens kernachtig samengevat. De
actiepunten zijn de zaken die we dit jaar al op de agenda willen zetten. De huidige samenstelling van
de Adviesraad is voor alle duidelijkheid nog eens weergegeven, inclusief de bestaande vacatures.
Voor wat betreft de samenwerking met het Cliëntenplatform van de ISD kunnen we het volgende
opmerken. We hebben met de beleidsmedewerker van de ISD die Cliëntenplatform begeleidt en de
voorzitter van het Cliëntenplatform afgesproken tenminste eenmaal per jaar overleg te hebben.
Daarnaast wisselen we agenda’s en notulen uit. Het moet ons van het hart dat daaruit niet heel
duidelijk wordt waar het Cliëntenplatform zich mee bezig houdt.
Deelname van een van de leden van onze Adviesraad aan het overleg van het Cliëntenplatform stuit
op problemen, omdat de leden van het Cliëntenplatform een relatie met de ISD moeten hebben.
Omgekeerd zou geen probleem opleveren, iemand uit Eersel die een relatie heeft met de ISD en in
het Cliëntenplatform zit kan tevens lid van onze Raad zijn.
Het lijkt ons echter meer van belang onderscheid te maken in de adviestaak van beide organen. De
Adviesraad Sociaal Domein richt zich in eerste instantie op beleidsvragen met betrekking tot de drie
decentralisaties en op de samenhang tussen de onderdelen. De Adviesraad Sociaal Domein zou zich
niet bezig moeten houden met allerlei uitvoeringsbesluiten, die liggen binnen de focus van het
Cliëntenplatform. Een dergelijke taakafbakening is voor ons goed hanteerbaar en geeft ook
duidelijkheid in de afstemming, die we actief met het Cliëntenplatform blijven hebben.
De aanpassing van onze instellingsbeschikking zouden we met uw secretaris kunnen bespreken.
Wij hebben de vaste overtuiging dat de nieuwe benaming de taak van de Adviesraad beter
weergeeft. De communicatie met onze achterban, waaronder de dorpsraden, PMB en KBO wordt
erdoor verhelderd.
Wij wachten gaarne op uw actie in deze.
Met vriendelijke groet
Namens de Wmo Adviesraad Eersel
P. Verbraak, voorzitter
R. Castelijns, secretaris
Bijlage: notitie ‘Van Wmo Adviesraad naar Adviesraad Sociaal Domein versie 19-2-2017’
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