
EVALUATIE VERORDENING ADVIESRAAD SOCIAAL DOMEIN BOXTEL  
 

Algemeen kan gesteld worden, dat de bovengenoemde verordening tot op heden als kader adequaat 

functioneert. De doelstelling om vanuit een onafhankelijke rol het college van B en W te adviseren, is 

helder en wordt ons inziens gerealiseerd. De verordening is correct en behoeft inhoudelijk geen 

aanpassingen. Voor wat betreft  de verordening zijn hieronder een aantal relevante zaken/ervaringen 

benoemd, met daaraan toegevoegd enkele suggesties en vragen.  

SAMENSTELLING 
• Op dit moment (januari 2019) heeft de Adviesraad Sociaal Domein zeven leden. De Adviesraad 

wordt secretarieel ondersteund.  

• De  voorzitter van de Adviesraad is door het college van B en W benoemd, op voordracht van de 

leden van de Adviesraad, door het College. Er wordt gewerkt met portefeuillehouders voor de 

volgende aandachtsgebieden:  

- Jeugdwet en Jeugdzorg (2 leden), 

- Wmo & Seniorenbeleid (2 leden), 

- Participatie & Minimabeleid (2 leden). 

• Alle bestuursleden zijn inwoners van de gemeente Boxtel / Liempde met een professionele 

achtergrond. Zij zijn werkzaam of werkzaam geweest binnen het sociaal domein, doch niet 

werkzaam bij een belanghebbende organisatie (conform art. 5 Verordening).  

• De verordening biedt ruimte om de Adviesraad  indien nodig uit te breiden. Hier ligt ook een 

wens vanuit de Adviesraad. Op korte termijn gaan wij in gesprek met belangstellenden voor de 

portefeuilles Wmo en/of kennis GGz. Het feit dat de Adviesraad zelf haar leden benoemd is een 

goede werkwijze.  

WERKWIJZE 
• De Adviesraad komt op jaarbasis 8 tot 10 keer bijeen. Tijdens deze vergaderingen worden 

ontwikkelingen besproken en eventuele adviezen voorbereid. 

• De portefeuillehouders wonen bijeenkomsten bij die betrekking hebben op hun domein. 

Daarnaast zijn ze lid van klankbordgroepen en laten ze zich informeren door betrokken 

beleidsmedewerkers en/of belanghebbenden.  

• De relatie met de brede achterban wordt onderhouden door o.a. het eigen netwerk en sluit aan 

bij de jaarlijks georganiseerde cliënten dagen waarvoor organisaties worden uitgenodigd. We 

overwegen om in 2019 weer een themabijeenkomsten te gaan organiseren. Dit kost relatief veel 

tijd, maar levert ook veel op zoals nieuwe contacten, input, inspiratie en dialoog. Hiervoor is in 

2018 een mail uitgegaan waarbij aan belanghebbenden toestemming is gevraagd om hen te 

benaderen. Hierop kwam veel positieve respons.  

• De Adviesraad stelt jaarlijks een Jaarplan op, wat ook besproken wordt in het jaarlijks overleg met 

verantwoordelijk wethouder. Dit Jaarplan dient als leidraad voor het behalen van de beschreven 

doelstellingen. De Adviesraad acht het wenselijk om minimaal eenmaal per jaar met het voltallige 

college aan tafel te zitten om vraagstukken  te bespreken zoals Woonvisie en woningbouw, 



toegankelijkheid, veiligheid en mobiliteit. Dit zijn onderwerpen die ook voor het sociaal domein 

relevant zijn. Mogelijk wil het college over dit verzoek nadenken.  

INFORMATIERECHT  
• In de verordening is o.a. opgenomen dat de Adviesraad actief wordt geïnformeerd, dat er 

minimaal een keer per jaar overleg is met de verantwoordelijk wethouder en dat er een 

contactambtenaar is. Deze punten zijn absoluut belangrijk. In basis zijn wij positief over de wijze 

waarop we worden geïnformeerd en betrokken.  

• Verzoek en punt van aandacht: Wij merken dat het nog geen standaard is, om daar waar de 

raadsleden inhoudelijk geïnformeerd worden, ook de Adviesraad te informeren Raadsinformatie 

brieven over het sociale domein worden niet altijd toegezonden, we vragen nogmaals aandacht 

voor dit punt.   

• Tevens was onlangs een bijeenkomst voor raadsleden en steunfractieleden, omtrent jeugdzorg 

en aansluitend over de inkoop (openbaar), wij zijn hierover niet geïnformeerd en waar wij ook 

niet aanwezig mochten zijn bij de voorlichting over Jeugdzorg. Als adviesorgaan bevreemd deze 

keuze ons ten zeerste, adequate informatie ligt ten basis aan goede advisering. En wij horen 

graag waarom besloten is ons hiervan uit te sluiten.   

 

Namens de adviesraad Sociaal Domein Boxtel,   

 

dd. 04-02-2019 


