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Eersel, 4 december 2017
Betreft: Adviesraad Sociaal Domein

Geacht college,
Bij schrijven van 16 maart 2017 verzochten we u de naam van de Wmo Adviesraad te willen wijzigen
in Adviesraad Sociaal Domein en de instellingsbeschikking van de Raad daarop aan te passen.
De benaming van onze adviesraad komt daarmee in lijn met de meeste adviesraden op dit terrein in
ons land. De Koepel van Adviesraden Sociaal Domein geeft aan, dat op deze wijze ook het best recht
wordt gedaan aan de samenhang, die tussen de decentralisaties in het sociale vlak door de wetgever
wordt beoogd.
U hebt ons bij schrijven van 25 april jl. geantwoord met het verzoek, duidelijker in beeld te brengen
wat het verschil is in rollen en taken van de Adviesraad enerzijds en het Cliëntenplatform van de ISD
anderzijds binnen de verschillende beleidsvelden die vallen onder het sociale domein. U vraagt ons
of er over de beoogde taak- en rolverdeling overeenstemming is met het Cliëntenplatform en of ook
de ISD zich hierin kan vinden.
Het heeft enige inspanning gekost een datum te vinden voor een overleg, waarop bovenstaande
vragen konden worden besproken. Inmiddels heeft dit gesprek op 16 oktober 2017 plaatsgevonden.
Hierbij was namens de ISD directeur J. Vrieswijk aanwezig, namens het Cliëntenplatform de heer
C.van Balen (voorzitter) en namens onze raad naast de voorzitter en de secretaris ook de heer C.
Beemer. Het verslag van deze bijeenkomst is als bijlage bij deze brief gevoegd.
Met betrekking tot bovenstaande, door het College gestelde, vragen werd het volgende afgesproken:
Voor wat betreft de voorstellen die betrekking hebben op de uitvoering van het beleid in het sociale
domein ligt de verantwoordelijkheid in eerste instantie bij de ISD. De cliëntenraad is formeel het
platform dat hierover overlegt met verantwoordelijken binnen de ISD én binnen de Kempen streeft
naar eenzelfde uitvoering c.q. tekst zodat het werkzaam blijft. Vanuit deze optiek becommentarieert
het Cliëntenplatform de aan het platform voorgelegde notities.
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De Adviesraad richt zich op in eerste instantie op beleidsnotities, die de opzet van het beleid in het
sociale domein betreffen. De Adviesraad wil naast de becommentariëring van dit beleid als zodanig
óók kijken naar de samenhang in 3D verband, zoekt verbinding met de dorpen waar de uitvoering
speelt en wil regionaal voeling houden. De Adviesraad maakt hierbij gebruik van de expertise uit de
verschillende achterbannen, waaruit de Adviesraad is samengesteld.
We stelden met elkaar vast, dat het Cliëntenplatform en de Adviesraad niet 100 % onderscheidend,
los van elkaar, zijn te definiëren, maar eerder complementair. Daarom is het van belang ook voeling
met elkaar te houden, informatie over de werkzaamheden uit te wisselen en in voorkomende
gevallen open te overleggen.
Jaarlijks zal worden geëvalueerd of dit goed verloopt. De borging van de 3D’s heeft daarbij zowel
voor de ISD en de cliëntenraad als voor de Wmo Adviesraad prioriteit. Concreet betekent dit
bijvoorbeeld, dat door de heer Beemer in het kader van deze afstemming overleg is gevoerd met
betrokkenen uit de ISD over onderwerpen betreffende de Participatiewet. Ook is afgesproken te
kijken naar uitwisselbaarheid van stukken. De relevante notities van de Adviesraad staan al op de
website van deze raad. De heer Vrieswijk zal nagaan hoe de advisering door het Cliëntenplatform
wat inzichtelijker gemaakt kan worden, zonder alle stukken waarover dit Platform adviseert breed
rond te sturen.
Gelet op bovengenoemde taakstelling achten de directie en het Cliëntenplatform van de ISD het
logisch dat de benaming van de Wmo Adviesraad wordt gewijzigd in Adviesraad Sociaal Domein.
De Adviesraad zal mede op basis van dit overleg het College berichten en verzoeken naam en
instellingsbeschikking aan te passen. De Adviesraad zal de heer Vrieswijk een kopie van dit schrijven
toesturen.
In de verwachting hiermee voldoende inhoud te hebben gegeven aan het verzoek van het College
d.d. 25 april jl. verzoeken wij u met ingang van het vergaderjaar 2018 de benaming van de
Adviesraad te laten zijn : Adviesraad Sociaal Domein.
Met vriendelijke groet
Namens de Wmo Adviesraad Eersel
P. Verbraak, voorzitter
R. Castelijns, secretaris
Bijlagen:
- Notitie ‘Van Wmo Adviesraad naar Adviesraad Sociaal Domein versie 19-2-2017’
- Kort verslag van het overleg tussen deCliëntenraad van ISD De Kempen, ISD De Kempen en Wmo
Adviesraad Eersel op 16 oktober 2017
Kopie verzonden aan: de heer J. Vrieswijk, directeur ISD en
de heer C. van Baalen, voorzitter Cliëntenplatform ISD.

Brief B&W ASD per 2018

2

