
Adviesaanvraag van de gemeente aan de Adviesraad Sociaal 

Domein 

 

 

Algemeen 

Datum   : 20 juni 2017 

Onderwerp  : Adviesaanvraag verbindingsvoorstellen sociaal domein 

Contactpersoon : Magda van Benthem 

Agendapunt  : 9 

 

Doel 

☐  Ter overleg/raadpleging 

☒  Ter advisering 

☐  Ter voorbereiding op participeren/coproduceren 

 

 

Fase in het beleidsproces 

☐  Agendavorming 

☐  Beleidsontwikkeling 

☒  Inspraak en advies 

☐  Bestuurlijke besluitvorming 

☐  Uitvoering 

☐  Evaluatie 

 

 

Reactie van Adviesraad Sociaal Domein uiterlijk: 15 juli 2017 

 

Onderwerp van advies(aanvraag): 

Adviesaanvraag verbindingsvoorstellen sociaal domein. 

 

Achtergrond van de adviesaanvraag: 
In 2016 heeft de tussenevaluatie sociaal domein plaatsgevonden. Deze tussenevaluatie 

heeft u destijds ontvangen. In deze tussenevaluatie zijn een aantal knelpunten en 

oplossingsrichtingen benoemd voor het sociaal domein in de gemeente Oldebroek. De 

centrale oplossingsrichtingen uit de tussenevaluatie sociaal domein waren: 

1. Investeren in de toegang waarmee de instroom in (dure) zorg verminderd kan 

worden; 

2. Investeren in maatschappelijke participatie en preventie.  

 

Toelichting op de adviesaanvraag: 

De afgelopen periode zijn er voorstellen geformuleerd om te werken aan deze 

oplossingsrichtingen. Deze treft u in bijgevoegde notitie ‘Verbindingsvoorstellen Sociaal 

Domein’. 

 

In de gemeenteraadsvergadering van september 2017 zullen deze voorstellen worden 

ingebracht. Het advies aan de gemeenteraad zal zijn om voor de uitvoering van deze 

voorstellen financiën beschikbaar te stellen.  



 

Graag ontvangen wij een advies van uw kant op de voorstellen. Het betreffen lokale 

voorstellen, afstemming met de adviesraden van de NEO-gemeenten is niet aan de orde.  

 

Concrete adviesvragen: 

• Kan de adviesraad positief adviseren over en instemmen met de 

verbindingsvoorstellen sociaal domein? 

• Heeft de adviesraad nog aanvullingen op de voorstellen? 

 

Advies van de Adviesraad Sociaal Domein: 

 

De Adviesraad Sociaal Domein heeft in de vergadering op 11 juli 2017 in gezamenlijkheid 

vastgesteld dat op deze adviesaanvraag geen advies gegeven kan worden. 

Er zijn te veel vragen om mogelijk in de toekomst een advies te geven en aangezien de 

adviesraad er voor heeft gekozen geen vragen te stellen in een adviesaanvraag is zij tot 

dit besluit gekomen. 

 

Onze toelichting is dat: 

• er een duidelijke analyse ontbreekt waarop de aanbevelingen van toepassing zijn 

• er geen zicht is op wat de maatregelen ter verbetering (onder hoofdstuk 4) 

inmiddels hebben opgeleverd 

• we geen relatie kunnen vinden met de beoogde effecten voor de burger 

• we geen aansluiting kunnen vinden met het door ons uitgebrachte advies op de 

evaluatie sociaal domein in 2016 

• de indruk bestaat dat de maatregelen vooral bedoelt lijken om een overschrijding 

van het budget in 2019 te voorkomen. De Adviesraad geeft geen advies op 

dergelijke zaken. 

 

Mocht het toch wenselijk zijn een advies van de adviesraad over de 

“Verbindingsvoorstellen Sociaal Domein” te krijgen verzoeken wij u nadere informatie te 

verstrekken over de genoemde onderwerpen bij onze toelichting. 

 

De adviesraad vertrouwt erop u naar behoren te hebben geïnformeerd. 

 

 

 

Terugkoppeling: 


