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Schriftelijke vraag

ln de Roosendaals Bode van 30 januarijl. staat een artikel genaamd Nieuwe invulling voor de
Adviesrood Sociaal Domein. ln het artikel wordt aangegeven dat vijf van de zes leden hun rol hebben
opgezegd. Ook in BN/DeStem van 5 februarijl. staat hierover een artikel.
Met het opstappen van 5 van de 6 leden is van continuiteit met betrekking tot het functioneren van
de Adviesraad volgens de SP geen sprake.

De vertrekkende leden hebben volgens het artikel leerpunten meegegeven aan het college. Ook
wordt aangegeven dat de komende tijd wordt gestart met een zoektocht naar leden voor de
Adviesraad nieuwe stijl. Hierbij wordt gedacht aan een kleine vaste kern die verbonden is met
diverse andere partijen, waardoor de nieuwe adviesraad meer mensen kan betrekken en de

belasting voor haar leden werkbaar kan houden. Daarmee hopen zij dat de participatiebereidheid
toeneemt en zij onze bewoners nog beter van dienst kunnen zijn.

De Adviesraad Sociaal Domein geeft namens de inwoners van Roosendaal gevraagd en ongevraagd
advies aan het college van burgemeester en wethouders. De adviezen hebben betrekking op
ondersteuning bij zelfstandig leven met een ziekte of beperking (Wmo), hulp bij werk&inkomen
(participatie) en hulp bij opvoeden&opgroeien (jeugdhulp). Met haar adviezen wil de Adviesraad
eraan bijdragen dat iedereen ín Roosendaalzelfstandig op eigen kracht kan meedoen in de

samenleving.

De SP vindt het van groot belang dat er een goed functionerende adviesraad bestaat. De SP heeft
daarom de volgende vragen:

L. Was het college op de hoogte dat vijf van de zes leden het voornemen hadden om hun rol in de

Adviesraad Sociaal Domein op te zeggen en was het college op de hoogte van hun onderliggende
motivatie hiervoor? Zo ja, wat heeft het college gedaan om de cont¡nuite¡t van de Adviesraad te
borgen?

2. Wat vindt het college van de nieuwe invulling van de Adviesraad Sociaal Domein (een kleine

vaste kern die is verbonden met diverse andere partijen) en welke verwachtingen heeft het
college daarbij?

3. Hoe gaat het college waarborgen dat er een onafhankelijke Adviesraad Sociaal Domein blijft
bestaan binnen de gemeente Roosendaal?

4. Welke adviezen/leerpunten heeft de huidige Adviesraad het college meegegeven en wat gaat

het college doen met deze punten? ls het mogelijk om in het vervolg de adviezen van de

Adviesraad Sociaal Domein te delen met de raad?

Namens fractie SP, Marion Heessels



Wii beantwoorden uw vragen als volgt:

L. Was het college op de hoogte dat vijf va n de zes leden het voornemen hadden om hun rol in de

Adviesraad Sociaal Domein op te zeggen en was het college op de hoogte van hun onderliggende
motivatie hiervoor? Zo ja, wat heeft het college gedaan om de continuiteit van de Adviesraad te
borgen?

De vijf leden hadden al eerder aangegeven per 1 april 2019 te willen stoppen. Volgens het
rooster van aftreden zit hun 4 jarige termijn er dan op. Het afgelopen jaar is ook steeds

duidelijker geworden dat een doorontwikkeling van de adviesraad nodig is.

Tevens lukte het de adviesraad niet om nieuwe leden te vinden. Met een geheel nieuwe opzet
met de blik op de toekomst, een nieuwe voorzitter en nieuwe leden willen we een

toekomstbestend igere adviesraad.

2. Wat vindt het college van de nieuwe invulling van de Adviesraad Sociaal Domein (een kleine

vaste kern die is verbonden met diverse andere partijen) en welke verwachtingen heeft het

college daarbij?

Met de nieuwe adviesraad hopen we een raad te krijgen die beter past b¡j de huidige

ontwikkelingen binnen het sociaal domein. Omdat een adviesraad draait op vrijwilligers zijn we

van mening dat een adviesraad die bestaat uit een kleine vaste kern efficiënter kan werken.
Daarnaast is dit ook minder belastend voor betrokkenen. De adviezen van de adviesraad worden
gevoed door een schil van betrokken inwoners, gebruikers van zorg en ondersteuning,
cliëntenraden, belangengroep enz.Zo ontstaat er voor de adviesraad een dynamisch model dat
kan worden afgestemd op de actuele behoefte.

3. Hoe gaat het college waarborgen dat er een onafhankelijke Adviesraad Sociaal Domein blíjft
bestaan binnen de gemeente Roosendaal?

ln Roosendaalwillen we dat iedereen mee doet. De adviesraad sociaaldomein speelt hierin een

belangrijke rol omdat het gevraagd en ongevraagd advies kan geven aan het college. Het

kernteam van de adviesraad is zoveel als mogelijk een afspiegeling van de groepen of mensen

waar het sociaal domein voor staat. Het goed communiceren met de schil van betrokken
inwoners, gebruikers van zorg en ondersteuning, cliëntenraden, belangengroepen enz. is dus

heel belangrijk. Tevens heeft de adviesraad jaarlijks de beschikking over een budget waarmee zij

hun eigen werkzaamheden kunnen ondersteunen. We hopen u in 2" kwartaal 2019 een nieuwe

adviesraad te kunnen presenteren.

4. Welke adviezen/leerpunten heeft de huidige Adviesraad het college meegegeven en wat gaat

het college doen met deze punten? ls het mogelijk om in het vervolg de adviezen van de

Adviesraad Sociaal Domein te delen met de raad?

Een belangrijk leerpunt is dat bij de start van de nieuwe adviesraad vooraf duidelijke afspraken

worden gemaakt wat de rol is, waarvoor advies wordt gevraagd en op welke wijze gemeente en

adviesraad samenwerken. Een jaarlijks evaluatie moment en een gezamenlijke jaarplanning

helpen om de samenwerking tussen de gemeente en adviesraad te verbeteren.



De adviesraad is een adviesorgaan van het college. De adviezen worden toegelicht aan de

betreffende wethouder. Daarna ontvangt de adviesraad een schriftelijke reactie waarin wordt
aangegeven wat er met het advies wordt gedaan. ln de stukken aan de raad wordt aangegeven

op welke wijze het advies van de adviesraad is verwerkt.

Hoogachtend,

Het college van burgemeester en wethouders,
Namens dezen,

Klaar Koenraad

Wethouder d uurzaam heid, zorg, volksgezondheid en bestuurl ijke vernieuwing




