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Gemeente

oosenR daal Raadsmededeling

Zaaknummer: -.

het college van burgemeester en wethouders, portefeuillehouder Koenraad

Datum:

Van:

Aan:

Steller:

Kopie aan:

de raad van de gemeente Roosendaal

C. Noteboom

Onderwerp: Adviesraad Sociaal Domein Roosendaal

Bijlage:

Kennisnemen van
Doorontwikkeling van de Adviesraad Sociaal Domein die beter past bij de huidige ontwikkelingen in het
sociaaldomein.

lnleiding
Gemeente Roosendaal gaat op zoek naar een nieuwe invulling van de Adviesraad Sociaal Domein. Met
de nieuwe adviesraad hopen we een raad te krijgen die beter past bij de huidige ontwikkelingen binnen
het sociaal domein. Het afgelopen jaar is steeds duidelijker geworden dat een doorontwikkeling van de
adviesraad nodig is om hun adviesrol toekomstbestendiger te maken. Vijf van de zes huidige leden
hebben hun rol opgezegd om plaats te maken voor nieuwe leden die zich in willen zetten voor deze
nieuwe ontwikkeling. Om de nieuwe richting te bepalen en de doorontwikkeling van de nieuwe
adviesraad uit te werken is de afgelopen periode een externe adviseur ingezet.

I nformatie/kern boodscha p

Tronsitie noor een odviesroad 2.0
ln Roosendaal willen we dat iedereen mee doet. We zetten in op goede gezondheid voor alle
inwoners en we zorgen voor een goede kwaliteit van leven. Of het nu gaat om ouderen, mensen met
een beperking of kinderen. Eigen kracht van mensen zelf en hun omgeving is belangrijk. Wat je zelf
kunt, doe en regel je zelf eventueel samen met je familie, vríenden of kennissen. De adviesraad
sociaaldomein speelt hierin een belangrijke rol. Gezien de nieuwe ontwikkelingen en de
veranderende maatschappij, dient de adviesraad daarom anders te worden ingevuld.

Adviesroad = Kernteom
ln een toekomstbestendige adviesraad is de adviesraad een kernteam waar de adviezen worden
gemaakt, gevoedt door een schil van betrokken professionals en experts. ln dit model worden de
meest belangrijke partijen met elkaar verbonden. Denk daarbij aan belangengroepen, wijkteams,
jongeren, ouderen, mensen van niet-Nederlandse afkomst, afgevaardigden van de Gemeente,
ervaringsdeskundigen, leerkrachten, inwoners, andere adviesraden , etc. Zo ontstaat er voor de
adviesraad een dynamisch modeldie kan worden afgestemd op de actuele behoefte.
Het kernteam van de adviesraad is zoveel mogelijk een afspiegeling van de groepen of mensen waar
het sociaal domein voor staat. Gemeente en adviesraad trekken zoveel mogelijk op in het informatie
vergaren en raadpleging. Hierdoor krijgt men verbinding en synergie. Het is efficiënter en minder
belastend voor betrokkenen. Op deze wijze kan men veel meer mensen in de participatie betrekken en
de belasting voor hen minimaliseren, waardoor hopelijk de participatiebereidheid toeneemt.



Duidelijkheid bij de stort
Bij de start van een nieuwe adviesraad moeten vooraf duidelijke afspraken worden gemaakt wat de rol

is, waarvoor advies wordt gevraagd en op welke wijze gemeente en adviesraad samenwerken. Dit is

een belangrijk leerpunt uit de afgelopen periode maar ook nodig om de burgerparticipatie in het Sociale

Domein op een eigentijdse wijze gestalte te geven in een voortdurende veranderende omgeving.

Nolatenschop
ln een nalatenschap geeft de advíesraad aan hoe zij de afgelopen 4 jaren hebben ervaren en geven zij

leerpunten mee aan de nieuwe adviesraad. De afgelopen jaren zijn er zeker ook mooie producten

afgeleverd rondom de thema's participatie, WMO, armoede en jeugdzorg. Maar door het verloop en

het lastig kunnen vinden van nieuwe leden was het voor de adviesraad niet meer mogelijk om een
goede invulling te geven aan hun rol.

Consequenties
De komende tijd gaan we met het overgebleven lid van de adviesraad vorm en inhoud geven aan de

adviesraad 2.0.

Communicatie
Persbericht Adviesraad Sociaal domein slaat nieuwe weg in.

Vervolg(procedure)
Met een raadsmededeling wordt de raad geïnformeerd over de nieuwe adviesraad.

Bijlagen
Geen bijlagen.

Afsluiting en ondertekening

Wij vertrouwen erop U hiermede voldoende te hebben geïnformeerd

Hoogachtend,
Het college van burgemeester en wethouders,
Namens dezen,

Klaar Koenraad

Wetho ude r d u u rzaa m heid, zorg, volksgezond heid e n bestu u rl ijke ve rn ieuwing


