Op zoek naar een Adviesraad nieuwe stijl
borging van cliënten- en burgerparticipatie in de gemeente Middelburg
Aanleiding
Gemeenten hebben nieuwe taken van de Rijksoverheid overgeheveld gekregen, de zogenaamde vier
decentralisaties:
1. Jeugdzorg
2. Passend Onderwijs
3. Participatiewet
4. Wmo
Het college van B&W heeft in Middelburg twee adviesraden die gevraagd en ongevraagd adviezen
uitbrengen ten aanzien van specifieke aandachtsvelden.
De Seniorenraad Middelburg ziet er op toe dat de belangen van inwoners van 60 jaar en ouder
worden behartigd. De Wmo-adviesraad geeft adviezen ten aanzien van de voormalige
prestatievelden van de Wmo. Daarnaast zijn er diverse andere organisaties en stichtingen die
gesprekspartner kunnen zijn wanneer het gaat om specifieke doelgroepen, zoals bijvoorbeeld de
Stichting Werkgroep Gehandicapten Walcheren.
Omdat de decentralisaties zo integraal mogelijk worden opgepakt, wordt er momenteel gezocht naar
een samenhangende benadering van cliënten- en burgerparticipatie.
Zoektocht
In verschillende gemeenten in Nederland worstelt men met de vraag op welke wijze men cliënten- en
burgerparticipatie het beste vorm kan geven.
Wijzigingen in de Wmo ten aanzien van cliënten- en burgerparticipatie
In de oude Wmo (2007) worden cliënten- en burgerparticipatie geregeld in artikel 11 en 12. Veel van
de eisen die hier worden opgesomd zijn terug te vinden in de nieuwe wet (2015). Opnieuw moeten
ingezetenen vroegtijdig in staat worden gesteld om voorstellen te doen en advies te geven. In de
nieuwe wet staat expliciet dat ingezetenen dienen te worden voorzien van ondersteuning om hun rol
effectief te kunnen vervullen.
Co-creatie
De gemeente Middelburg gaat samen met de Seniorenraad Middelburg en de Wmo-raad en in
afstemming met Stichting Werkgroep Gehandicapten Walcheren, op zoek naar een nieuwe
Adviesraad die in staat is om in een breder perspectief en in een zo vroeg mogelijk stadium gevraagd
en ongevraagd adviezen uit te brengen ten aanzien van huidige of toekomstige ontwikkelingen in het
sociale domein. Er wordt hierbij rekening gehouden met de ‘couleur locale’ en (toekomstige)
afstemming of samenwerking met reeds bestaande lokale of regionale adviesorganen in het sociale
domein.
Kaders
Bij de vorming van een nieuwe Adviesraad dient rekening gehouden te worden met de volgende
kaders:
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1. De Adviesraad adviseert, gevraagd en ongevraagd, het college van Burgemeester en Wethouders
over de volgende gemeentelijke verantwoordelijkheden in het sociale domein: Jeugdzorg, Passend
onderwijs, Participatiewet en de Wmo.
Samengevat omvatten deze wetten de volgende aandachtsvelden.
- Jeugd & Onderwijs
- Welzijn & Mantelzorg
- Werk & Inkomen
- Wonen & Leefomgeving
- Mobiliteit & Toegankelijkheid
2. Leden van de Adviesraad zijn inwoners van de gemeente Middelburg, tenzij er redenen zijn om
hiervan af te wijken.
3. Leden van de Adviesraad worden op persoonlijke titel benoemd door het college van
Burgemeester en Wethouders.
4. Leden van de Adviesraad worden benoemd op basis van brede kennis over het sociale domein of
een specifiek deel ervan. Deze kennis kan opgedaan zijn door persoonlijke omstandigheden in het
eigen leven, in het leven van direct betrokkenen uit het eigen netwerk en/of kennis welke is
opgedaan vanuit professionele werkervaringen of onderzoeken. Verder wordt van leden van de
Adviesraad verwacht dat zij in staat zijn om burgers in het sociaal domein individueel of in
georganiseerd verband te raadplegen.
5. De Adviesraad bestaat uit minimaal tien leden, inclusief voorzitter.
6. Leden van de Adviesraad handelen en adviseren vanuit hun eigen visie, zonder last of ruggespraak.
7. De Adviesraad beschikt over een voorzitter die de onderlinge samenwerking en afstemming
binnen de Adviesraad bewaakt.
8. De Adviesraad heeft het recht om zich middels een notulist(e) administratief te laten
ondersteunen. De Adviesraad wordt daarnaast ondersteund door een contactambtenaar van de
gemeente.
9. De contactambtenaar draagt zorg voor het beschikbaar stellen van relevante stukken, het
reserveren van vergaderruimten, geeft toelichting op de planning en agenda van gemeentelijke
commissievergaderingen. Ook is hij/zij mede verantwoordelijk voor afstemming met andere
adviesorganen op Walchers niveau.
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Waak- en signaalfunctie
De Adviesraad adviseert het college van B&W met betrekking tot te vormen beleid.
De Adviesraad kan op grond van notities, eigen onderzoek of aangeleverde signalen het college
adviseren op te treden, wanneer uitvoeringsproblemen geconstateerd worden.
Overleg
De Adviesraad zoekt actief het overleg op met organisaties, instellingen, cliëntenraden en groepen
personen die te maken hebben met gemeentelijk beleid binnen het sociaal domein.
Spelregels co-creatie
Inzet is om middels samenwerking en onderlinge afstemming met de huidige Wmo-adviesraad,
Seniorenraad en Werkgroep Gehandicapten Walcheren te komen tot een goed functionerende
bredere Adviesraad voor het sociaal domein. Wanneer om welke reden dan ook het co-creatieproces
stagneert, zal het college van burgemeester en wethouders verdere uitvoering geven om te komen
tot een nieuwe adviesraad die aansluit bij haar verantwoordelijkheden in het sociaal domein.
Informatieplicht
Het college van burgemeester en wethouders informeert de gemeenteraad over de opzet en
voortgang van het proces middels de informatieplicht.
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