
Van Wmo-raad naar Adviesraad Sociaal Domein 
 

 

Inleiding 

De Wmo-raad in Alphen-Chaam wordt in de loop van 2016 omgevormd tot een Adviesraad 

Sociaal Domein (hierna: Adviesraad). Naast de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)  

gaat de raad zich ook richten op de Jeugdwet en Participatiewet. Sociale vraagstukken 

kunnen hierdoor beter in een breed perspectief worden behandeld.  

 

Met de kantelingsgedachte is er veel veranderd binnen het sociale domein. Als er een 

bepaalde behoefte is, wordt er meer inzet verwacht van de inwoner zelf. Het gemeentelijk 

eleid is i der geri ht op zorge  voor  e  eer op zorge  dat . Bij het aa spreke  va  de 
eigen kracht van inwoners, is het belangrijk dat zij voldoende ondersteuning krijgen via hun 

netwerk, de algemene voorzieningen en maatwerkvoorzieningen.  

De onafhankelijke Adviesraad houdt in de gaten of het gemeentelijk beleid in de praktijk, 

ook voor minder zelfredzame inwoners, goed uitpakt.  

 

Missie 

Alle inwoners van Alphen-Chaam kunnen meedoen in de samenleving.  

De Adviesraad zorgt voor een goede  afstemming tussen het sociale beleid van de gemeente 

en de behoefte vanuit de praktijk. Met de adviezen die de Adviesraad gevraagd of 

ongevraagd geeft, kan de gemeente haar beleid optimaliseren. 

 

Visie 

De Adviesraad werkt vanuit een positief kritische en resultaatgerichte houding. Hij pakt 

actief signalen op vanuit de samenleving en vertaalt deze naar beleid.  

De gemeente betrekt de Adviesraad bij het traject van beleidsvorming, uitvoering en evaluatie. 

De Adviesraad is niet bedoeld als klachtencommissie voor individuele gevallen.  

Onderwerpen worden altijd bekeken in een breder perspectief, met het doel om de kwaliteit 

van de samenleving te verbeteren. 

 

Leden van de Adviesraad  

De adviesraad is gebaat bij deelnemers die affiniteit hebben met een of meerdere 

doelgroepen. Zij zijn bereid om energie en tijd te steken in het vergaren van kennis, en 

daarover in gesprek te gaan met collega deelnemers om samen te komen tot een algemeen 

gedragen besluit. Hoeveel tijdsinvestering er gevraagd wordt is nog moeilijk aan te geven. 

Om kennis te vergaren wordt gevraagd om aangeleverde stukken te lezen en te beoordelen, 

om mondelinge informatie en praktijksituaties te interpreteren en om op de hoogte te zijn 

van maatschappelijke en wettelijke ontwikkelingen. 

We gaan uit van maximaal twaalf leden en een extern notulist.  

Drie van de leden vormen het dagelijks bestuur. 

 

Portefeuilles 

Het sociale domein wordt verdeeld in drie portefeuilles:  

• Wmo 

• Participatiewet 

• Jeugdzorg 



 

In een voltallige raad wordt elke portefeuille bemand door drie leden (portefeuillehouders) 

die affiniteit hebben met de doelgroep. Zij zijn gemotiveerd en in staat om tot een 

gezamenlijk advies te komen. Dit advies wordt gegeven aan de gehele sociale raad.  

Bij iedere portefeuille is er minimaal één persoon die gevraagde en ongevraagde adviezen 

kan (leren) schrijven. Het raadplegen van ervaringsdeskundigen wordt aanbevolen.  

 

Rol dagelijks bestuur 

Het dagelijks bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris en penningmeester. Zij zijn belast 

met portefeuille overstijgende verantwoording, zoals: 

• het onderhouden van structureel contact met de gemeente 

• het werven en selecteren van kandidaten voor de Adviesraad 

• het plannen, voorzitten en agenderen van vergaderingen 

• portefeuillehouders van informatie voorzien en bijstaan op verzoek  

• het uitbrengen van adviezen aan de gemeente 

• overleggen over adviezen van portefeuilles 

• budgetbeheer 

• tijdspad bewaken met portefeuillehouders en gemeente 

• jaarlijkse evaluatie met leden Adviesraad 

• initiëren van jaarlijks informeel overleg met de wethouder voor de gehele Adviesraad 

 

Ondersteuning 

De Adviesraad krijgt ondersteuning van een notulist bij reguliere vergaderingen.  

Bij bijeenkomsten van portefeuillehouders  onderling, wordt volstaan met een 

afsprakeninventarisatie die door de deelnemers zelf wordt vastgelegd. 

 

Werkwijze 

Bij een volledige bezetting wordt elke portefeuille bemand door drie leden van de 

Adviesraad. De portefeuillehouders zijn verantwoordelijk voor de onderwerpen die binnen 

hun takenpakket vallen, maar zij kijken indien nodig ook over de portefeuillegrenzen heen 

om tot een breed advies te komen.  

De leden hebben of verwerven de nodige expertise en zijn verantwoordelijk voor het 

raadplegen van inwoners en het opstellen van conceptadviezen. Indien nodig kunnen zij 

daarvoor, in overleg met het dagelijks bestuur, externe deskundigheid inhuren. 

 

Het dagelijks bestuur heeft de verantwoordelijkheid om de portefeuillehouders te 

informeren over gevraagde en ongevraagde adviezen en verbindt daar een tijdslimiet en 

(agenda)route aan.  

Het is daarnaast ook aan de portefeuillehouders zelf om ongevraagde adviezen te geven. 

 

De gemeente informeert de Adviesraad steeds volledig en tijdig.  

De raad neemt ook zelf initiatieven om geïnformeerd te zijn en te blijven. De informatie kan 

via spontane signalen van inwoners komen, maar ook worden vergaard via inwoners-, 

doelgroepen- of achterbanraadplegingen, onderzoek, spreekuren, etc. Hiervoor voert de 

Adviesraad een eigen agenda, onafhankelijk van de gemeente. Daarnaast maakt de raad 

ge ruik va  diverse i for atie ro e , zoals Zorg ela g, KBO s e   Koepel W o rade . 
 



Communicatie 

We willen de inwoners goed informeren en actief betrekken bij de Adviesraad. Om kenbaar 

te maken wat we doen en hoe we het doen, worden diverse (sociale) media gebruikt. 

De vergaderingen worden openbaar: inwoners kunnen hierbij aanwezig zijn. Bij aanvang van 

de vergadering geven ze aan of ze iets willen inbrengen.  

De notulen worden openbaar gemaakt via de gemeentelijke website. 

 

 

Begroting 2016 

 

Onderwerp Kosten per 

vergadering, per 

persoon 

Totaal 

Vergoeding leden max. 12 x 8 x 45 euro €  4.320 (maximaal) 

Vergoeding dagelijks bestuur 3 x 8 x 45 euro €  1.080 

Vergoeding notulist 1 x 8 x 45 €     360 

Deskundigheidsbevordering  €  1.000 

Inhuur deskundigen  €     750 

Kick off 2016  €     750 

Kosten organisatie en representatie  €     500 

Totaal  €  8.760 (maximaal) 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van de Wmo-raad van de gemeente Alphen-Chaam  

op woensdag 20 januari 2016. 

 

Goedgekeurd door het College van B & W van de gemeente Alphen-Chaam 

op dinsdag 9 februari 2016. 


