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Betreft: Evaluatie Adviesraad Sociaal Domein
Aan de leden van de Gemeenteraad
In uw raadsvergadering van 11 juli 2016 heeft u de Verordening Cliëntenparticipatie vastgesteld.
In artikel 12 van deze verordening staat aangegeven dat jaarlijks tussen de Adviesraad Sociaal Domein
(ASD) en de gemeentesecretaris geëvalueerd wordt of de gekozen opzet van de ASD voldoet. De ASD
brengt verslag uit van deze evaluatie aan de raad. Tot nu toe heeft de ASD altijd volstaan met het uitbrengen
van een jaarlijks verslag waarin uiteen gezet wordt wat het afgelopen jaar gedaan is en wat er het komende
jaar gedaan gaat worden.
Het college ontvangt, zoals staat opgenomen in artikel 7, vijfde lid van de bovengenoemde verordening, de
notulen van de maandelijkse vergaderingen van de ASD ter kennisname.
Daarnaast worden de drie verantwoordelijke wethouders op Sociaal Domein-gebied jaarlijks uitgenodigd op
de cursusdag van de ASD om van gedachten met elkaar te wisselen.
Tijdens de vergadering van 18 maart 2021 heeft de ASD tezamen met de contactambtenaar geëvalueerd of
de gekozen opzet van de ASD nog steeds voldoet.
Vanuit de (oude) afdeling Sociaal Domein is een vaste contact-ambtenaar voor de ASD naar voren
geschoven. Dit is thans een beleidsadviseur van team Participatie. Deze contact-ambtenaar woont elke
vergadering van de ASD bij, beantwoordt indien nodig vragen en nodigt op verzoek van de ASD ook andere
ambtenaren uit om een toelichting te komen geven in de ASD-vergadering.
Verder is het inmiddels een vaste werkwijze geworden dat, voordat een beleidsplan, verordening of
beleidsregel wordt voorgelegd aan het college, de vak-afdeling dit eerst ter advisering voorlegt aan de ASD.
Zo wordt de ASD tijdig betrokken in het proces en kan de ASD het college daadwerkelijk adviseren over een
voorstel. De ASD vindt dit een prettige werkwijze.
Naast het uitbrengen van adviezen (gevraagd en ongevraagd) is de ASD actief op Facebook en wordt de
ASD soms ook rechtstreeks door inwoners benaderd en geraadpleegd voor advies. Voor aanvang van de
maandelijkse (fysieke) overleggen, indien de corona-maatregelen dit weer toelaten, ruimt de ASD tijd in voor
een inloopspreekuur voor inwoners. Dit omdat de ASD graag geïnformeerd blijft over wat er onder de
achterban leeft.
De gezamenlijke conclusie is dat de gekozen opzet voor de ASD nog steeds voldoet en graag op deze
zelfde voet verder gegaan wordt.
Als bijlage treft u ter kennisname tevens het jaarverslag 2020 van de ASD aan.
Den Helder, 6 april 2021.
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