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Advies over ontwikkeling naar één adviesraad

Geachte dames, heren,

Wij hebben uw brief van 13 septemberji. ontvangen waarin u reageert op ons voornemen de
rol en samenstelling van de Adviesraad Sociaal Domein Schiedam (ASDS) te wijzigen en
vervolgens één verordening ten behoeve van cliëntenparticipatie te ontwikkelen. Wij nemen
vanzelfsprekend de signalen uit uw brief zeer serieus en betreuren het ontstane gevoel over dit
voornemen en de gevolgen ervan. Op verzoek van uw adviesraad lichten wij een en ander
daarom verder toe en vragen wij u hierover te adviseren. We hebben zeker niet de indruk
willen wekken dat we uw advies hierover niet op prijs stellen.

In onze brief van 7 septemberjl. aan uw adviesraad beschrijven wij dat de gemeente cliënten
meer inspraak wil geven in het beleid, en dat de positie van cliënten bij de advisering over
beleid, regelgeving en uitvoering in het sociaal domein niet afdoende en conform de wetgeving
is geregeld. Ook is de oorspronkelijke opdracht aan de ASDS niet langer actueel. We benoemen
dat met deze nieuwe situatie er voor de adviesraad een nieuwe invulling van de rol ontstaat en
daaruit een nieuwe samenstelling voortvloeit. Wij hebben uw voorzitter ambtelijk en
mondeling hierover op 8 augustus jl. geïnformeerd, wethouder Van Aaken heeft dit op 22

augustus jl. verder toegelicht en de wethouders Van Aaken en Bregman hebben de voornemens
tijdens uw vergadering van 11 septemberjl. mondeling gepresenteerd.

Opdracht aan ASDS niet langer actueel
Zoals we u in bovengenoemde brief lieten weten, willen wij cliënten meer inspraak geven in het
beleid, en is de opdracht van ons aan de ASDS van 2015 niet langer actueel. In deze opdracht
lag de nadruk op de decentralisaties in het sociaal domein en het ontwikkelen van beleid
hierover, terwijl wij met het indikken van het aantal (beleids)nota’s anno 2018 inzetten op
minder beleid en meer uitvoering, samen met de stad. Dit past beter bij de manier waarop wij
de transformatie van het sociaal domein willen vormgeven; meer inzet op preventie, innovatie,
bewonersinitiatieven en leren. Tijdens de vergadering van de ASDS van 8 februari 2018 is al
gesproken over het aanpassen van de huidige werkwijze van ASDS. In de notulen staat
hierover: “Omdat de gemeente Schiedam steeds minder werkt met beleidsnota’s en steeds
meer met pilots, zal wellicht moeten worden gezocht naar een andere manier van adviseren
door ASDS”.
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Meer maatwerk, in samenhang en integraal
Een andere belangrijke ontwikkeling binnen de transformatie is het ontschotten van beleid en
middelen die van toepassing zijn op het sociaal domein. Om deze ontschotting vorm te geven,
willen we in 2019 één gemeentelijke verordening ontwikkelen voor de Wmo, Jeugdwet en
Participatiewet. Ook hiermee beogen we een integrale aanpak, meer samenhang en meer
maatwerk waardoor het makkelijker wordt om met budgetten tussen de verschillende
beleidsterreinen te schuiven. Het budget kan dan uitgegeven worden daar waar het effect of de
behoefte het grootst is. De nieuwe verordening zorgt ervoor dat inwoners zo min mogelijk te
maken hebben met verschillende hulpverleners, organisaties en schotten. De werkwijze, regels,
rechten en plichten worden in één verordening afgestemd. Dat is gemakkelijker voor inwoners,
gemeente en samenwerkende partners. Aan deze verordening wordt vanaf 2019 gewerkt.

Eén adviesraad, waarin ook cliëntenparticipatie is ondergebracht, sluit hierbij goed aan en kan
als voorloper van deze verordening fungeren. Wij zijn voornemens de verordening ten behoeve
van de cliëntenparticipatie in het sociaal domein per 1januari 2019 te laten ingaan.

Nieuwe rollen en samensteïting adviesraad
Zoals in onze brief van 7 septemberjl. staat, gaat de nieuwe verordening ten behoeve van
cliëntenparticipatie in het sociaal domein uit van twee rollen voor de adviesraad: integrale
advisering en cliëntenparticipatie. Voor wat betreft de samenstelling van de adviesraad is een
evenredige vertegenwoordiging gewenst vanuit de Participatiewet (2 leden), de Wmo (2 leden)
en de Jeugdwet (2 leden), zes algemene leden en een voorzitter. De invulling van de rollen
vereisen competenties zoals actief verbinding zoeken met cliënten en andere Schiedammers,
het kunnen inschakelen van maatschappelijke organisaties en inwoners bij de advisering, en
het voortouw nemen in de samenwerking met gemeente en deze maatschappelijke partners.
Het college wil de werving op korte termijn starten zodat de adviesraad nieuwe stijl begin 2019

kan starten. Zoals u begrijpt, leiden deze voornemens tot intrekking van het reglement ASDS
en opheffing van de huidige adviesraad.

Openstaande vacatures
Gezien de ontwikkelingen op korte termijn achten wij het niet gepast de openstaande vacatures
in te vullen. Wij erkennen dat het reglement dwingend formuleert dat er na voordracht door de
adviesraad benoeming plaatsvindt door het college. Tegelijkertijd zijn wij bevoegd om hiervan
gemotiveerd af te wijken. Wij zijn ons ervan bewust dat hiermee ook afgeweken wordt van het
minimum aantal leden dat in de ASDS zitting heeft. De opheffing van de huidige adviesraad is
een bijzondere (eenmalige) situatie waarop het reglement niet is geschreven. In verband
hiermee achten wij het gerechtvaardigd om op deze punten van het reglement af te wijken. Wij
willen de nieuwe leden een realistisch perspectief schetsen; na vier maanden inwerken vervalt
mogelijk hun inbreng. Als de nieuwe leden hier prijs op stellen, nemen wij hun kandidatuur
graag mee in de procedure voor de nieuwe adviesraad. Wij hopen verder dat de vier leden
wiens zittingstermijn verstrijkt per 1 november a.s. hun inzet voor de adviesraad willen
verlengen totdat de nieuwe adviesraad start.

Wij stellen het op prijs als u de werkzaamheden, die de adviesraad tijdelijk heeft opgeschort,
weer wilt oppakken zodat u advies kunt geven over ons voornemen één adviesraad tot stand te
brengen die ons vervolgens kan adviseren over de ontwikkeling van een nieuwe verordening
ten behoeve van cliëntenparticipatie.
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Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en vernemen graag uw
reactie.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Schiedam,

t

de

Baltus, is. C.H.J.
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