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B en W Adviesnota
Samenvatting
Vanaf 1 januari 2020 is de Verordening Participatieraad sociaal domein in werking getreden en is de
aangestelde kwartiermaker aan de slag gegaan met het formeren van een participatieraad. Na beëdiging
van de nieuwe leden van de participatieraad in februari 2020 (vanaf dat moment wordt, na afstemming
met het Presidium, de werktitel Adviesraad Sociaal Domein gebruikt) kon gestart worden met de
werkzaamheden. Gelet op het bijzondere eerste jaar voor de Adviesraad als gevolg van corona zijn er een
tweetal zaken die in de verordening staan en waar in overleg met/verzoek van de Adviesraad van wordt
afgeweken. Het betreft:
- Het verslag van activiteiten en verantwoording;
- Het vaststellen van de evaluatiecriteria.
Beide onderwerpen komen op een later moment aan de orde komen en hierover wordt de raad nader
geïnformeerd.

Beoogd resultaat
Het informeren van de Raad over het in overleg met de Adviesraad afwijken van een tweetal in de
verordening Participatieraad sociaal Domein vastgestelde onderwerpen.

Argumenten
Met het informeren van de Raad wordt duidelijk gemaakt waarom wordt afgeweken van de verordening.

Risico’s
n.v.t.

Kanttekeningen
n.v.t.

Communicatie
n.v.t.

Financiële gevolgen
n.v.t.

Personele/organisatorische gevolgen
n.v.t

Juridische gevolgen
n.v.t

Rechtmatigheid
n.v.t

Fatale termijnen
n.v.t

Vervolgtraject besluitvorming
In het najaar van 2021 wordt College en Raad geïnformeerd over de evaluatiecriteria

Evaluatie
n.v.t

Bijlagen
Raadsinformatiebrief
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evaluatie Adviesraad Sociaal Domein

Uw kenmerk

Geachte leden van de gemeenteraad en de commissie Leven,
Vanaf 1 januari 2020 is de Verordening Participatieraad sociaal domein in werking getreden en is
de aangestelde kwartiermaker aan de slag gegaan met het formeren van een participatieraad. Na
beëdiging van de nieuwe leden van de participatieraad in februari 2020, vanaf dat moment wordt
na afstemming met het Presidium de werktitel Adviesraad Sociaal Domein gebruikt, kon gestart
worden met de werkzaamheden.
De (interne) organisatie werd opgezet, taken werden verdeeld en een communicatieplan werd
opgesteld. Juist op het moment dat de kennismaking met de ambtelijke organisatie was gepland,
was corona een feit. Overleggen werden digitaal gevoerd en geplande werkzaamheden werden
vertraagd in verband met prioritering voor de corona gerelateerde werkzaamheden.
Door de gemeente en Adviesraad is gezamenlijk de vereiste participatieagenda vastgesteld voor
2020/2021 en voorgelegd aan de commissie Leven in het najaar van 2020. Daar waar
beleidsontwikkelingen werden opgepakt vanuit de organisatie, zijn leden van de Adviesraad hier
nauw bij betrokken.
In de verordening staan een tweetal artikelen die wij onderstaand willen toelichten.
Artikel 7 lid 3.
Jaarlijks voor 21 april, met ingang van 2021, brengt de participatieraad aan het college verslag uit
van haar activiteiten en bevindingen in het voorgaande jaar. Daarbij wordt tevens verantwoording
afgelegd over de besteding van het beschikbaar gestelde uitvoeringsbudget. Budget dat niet in het
betreffende jaar is besteed vloeit terug naar de algemene middelen van de gemeente.
De Adviesraad Sociaal Domein heeft aangegeven dat het verslag van haar activiteiten en
bevindingen wordt meegenomen in het verslag van 2021. Dit gelet op corona en de beperkte inzet
van de Adviesraad in 2020. Verantwoording van het budget 2020 wordt wel afgerond.
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Artikel 8 Evaluatie
Het college evalueert voor het eerst na twee jaar of de werkwijze voldoet met het oog op de in
artikel 2 genoemde doelstellingen en de in artikel 3 lid 1 genoemde (kern) taken. Vervolgens vindt
evaluatie in principe elke 4 jaar plaats.
In de toelichting op de verordening staat dat de evaluatie plaatsvindt op de onderdelen:
zichtbaarheid en toegankelijkheid, samenstelling en competenties, werkwijze en samenwerking,
kwaliteit van signaleren en adviseren, ondersteuning en vergoedingen. De evaluatiecriteria worden
voor 1 januari 2021 voor advies voorgelegd aan de commissie Leven.
In de afgelopen periode zijn slechts enkele trajecten gestart met betrekking tot de advisering van
de Adviesraad. Gemeente en Adviesraad hebben dan ook gezamenlijk geconstateerd dat het op dit
moment in gang zetten van de evaluatie en het concretiseren van de evaluatiecriteria weinig zinvol
is. Om die reden hebben wij in overleg met de Adviesraad afgesproken dat de evaluatiecriteria in
het najaar van 2021 aan de commissie Leven worden voorgelegd. De daadwerkelijke evaluatie zal
vervolgens voor de zomer van 2022 plaatsvinden. Daarmee doen we nog steeds recht aan hetgeen
in de verordening staat: ‘het college evalueert voor het eerst na twee jaar of de werkwijze
voldoet…….’.
Met vriendelijke groet,
Het college van burgemeester en wethouders,

, burgemeester

, secretaris

