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Regionaal Adviesplatform Sociaal Domein (RASD) 
 
GR Sociaal: lokale sturing en regie, samen één sterk en sociaal Drechtsteden. Zie:  
https://youtu.be/L6z10fxsbEY en https://sociaaldrechtsteden.nl en Officiële stukken – Sociaal 
Drechtsteden 
 
 
Verantwoordelijksdomeinen SDD: Wmo en Participatiewet (begeleiden naar werk, minimabeleid en 
schuldhulpverlening) 
 
Taken SDD 

• Beleid en uitvoering, waarbij het lokaal primaat het startpunt is 

• Inkoop en contractmanagement 

• Vertalen nationale wetgeving naar gemeentelijke consequenties 
 
Individuele gemeenten 

• Vaststellen financiële en beleidsmatige kaders (door elke gemeenteraad). 

• Beleidsbeslissend in de eigen gemeenteraad op verordeningsniveau. Er kunnen in principe 7 
verschillende verordeningen komen. (Grote) verschillen tussen gemeenten zijn niet wenselijk, 
bijvoorbeeld dat je in de ene gemeente met de Hopper kan reizen voor € 1,- per rit en in de 
andere gemeente voor € 2,- of dat je in de ene gemeente geen eigen bijdrage hoeft te betalen 
en in de andere wel. (Een eenduidig advies maakt de kans kleiner dat er grote verschillen 
tussen gemeenten ontstaan).  

• Bepalen omvang uitvoering door de SDD in eigen gemeenteraad (de gemeente bepaalt de 
omvang die ze afnemen van de SDD. Maar als een gemeente bepaalt dat ze een bepaald 
onderdeel, bijvoorbeeld begeleiden naar werk, zelf wil gaan uitvoeren, is dit een vorm van 
uittreding uit de GR en daar zijn kosten aan verbonden). 

• Kunnen lokaal maatwerk vragen. De SDD berekent wat dit kost en dan kan de gemeenteraad 
hierover beslissen. 

• Lokale wethouder ontwikkelt eigen plannen mbt het sociale domein. 

• Lokale adviesraden adviseren hun lokale wethouder(s). 
 
Dagelijks Bestuur (DB) 

• Geen beleidsbepalend bestuur. 

• Draagt zorg voor uitvoering, organisatie, financieel en personeelsbeleid, maw is 
verantwoordelijk voor het functioneren van de SDD vanuit de eigenaarsrol. 

• Betrekt, ter voorbereiding van de besluitvorming in het AB, ingezetenen van de gemeenten en 
belanghebbenden (adviesraden?)1 bij de voorbereiding van beleid. 

• Betrekt, ter voorbereiding van de besluitvorming door het AB ingezetenen van de gemeenten 
en belanghebbenden (adviesraden?) bij de evaluatie van de uitvoering. 
 

Algemeen Bestuur (AB) 

• Neem besluiten op grond van de gedelegeerde en gemandateerde taken. 

• Stelt nadere regels en beleidsregels vast, voor zover het (in artikel 5)2 aan het AB 
gedelegeerde en gemandateerde bevoegdheden betreft. 

• Stelt regels over de wijze waarop de ingezetenen van de gemeenten en de belanghebbenden 
(adviesraden?) bij de voorbereiding van beleid en bij de evaluatie daarvan worden betrokken. 

• De voorstellen voor de lokale gemeenteraden gaan langs het AB met de vraag of dit ‘zo door 
kan’? Dit is een moment waarop het Regionaal Adviesplatform advies uit kan brengen.  

 
Directie SDD 

• Verantwoordelijk voor het functioneren van de SDD binnen de financiële en beleidskaders van 
de 7 gemeenten. 

 
 
 

 
1 Zie artikel 17 Concepttekst GR Sociaal. 
2 Zie artikel 5 Concepttekst GR Sociaal 
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RASD (samenwerking, bundeling van kracht en kwaliteit, oog- en oorfunctie in de praktijk) 

• Adviserend en signalerend, gevraagd en ongevraagd over beleid en uitvoering op regionaal 
niveau, primair aan de SDD (of het DB?). Het RASD wordt aan de voorkant betrokken. In een 
advies kan rekening gehouden geworden met lokale verschillen (er wordt dan toegevoegd: 
houd er rekening mee dat onderwerpen ‘x en y’ in de gemeente ? anders geregeld zijn). In 
een advies kan de lokale kleuring verwerkt worden. Verder moet er ruimte/tijd zijn voor de 
leden van de lokale adviesraden een concept advies eerst lokaal te bespreken. 
Toevoeging Mariette: in de regio Rivierenland (Gelderland) werken adviesraden samen in een 
netwerkstructuur (vanuit elke adviesraad zit er 1 vertegenwoordiger in dit netwerk). Het 
netwerk stelt de adviezen op. Elke lokale adviesraad brengt het advies uit aan de eigen 
wethouder. Maw de regionaal opgestelde adviezen worden lokaal overgenomen. 

• Samenstelling:  
o 1 vertegenwoordiger per lokale adviesraad, voor specifieke expertise kan een extra lid 

meekomen. Advisering door het Regionaal Adviesplatform wordt (zo veel mogelijk) 
door de lokale adviesraden overgenomen.  

o Aanvullende expertise (kan ook in een soort flexibele schil, deze leden sluiten alleen 
aan als ‘hun’ onderwerp aan de orde komt?) : Participatiewet (Cliëntenraad Regio 
Drechtsteden), jeugd (Jeugd Ervaringen Team), armoede (Platform tegen Armoede of 
Sun), GGZ (cliëntenraden/familieraad) en gehandicaptenzorg (cliëntenraden). Deze 
expertise is ook beschikbaar voor de lokale adviesraden. 

o De leden worden niet benoemd (en nemen deel zonder last of ruggespraak?) 
o Onafhankelijk voorzitter met als extra taak het verder ontwikkelen van het RASD. De 

voorzitter wordt benoemd door het AB.  
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