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Samenwerking in de Drechtsteden en de gevolgen voor/positie van de Regionale Adviesraad 
en de lokale adviesraden vanaf 2022 
 
Onderstaand voorstel is opgesteld naar aanleiding van de discussie in het voorzittersoverleg van  
19 april jl. 
 
 
Aanleiding (zie ook: Sociaal Drechtsteden – Samen zijn we aan de slag en op weg naar een stevige, 
nieuwe samenwerkingsvorm: de GR Sociaal Domein Drechtsteden.)1 
 
De huidige Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden voor het onderdeel Sociale Dienst 
Drechtsteden wordt omgevormd naar een Klassieke Gemeenschappelijke Regeling (GR) met een 
algemeen en dagelijks bestuur.  Hierbij zijn de volgende uitgangspunten benoemd:  
 

• Robuust pakket van gezamenlijke diensten.  

• Maatwerk meer dan nu mogelijk; eventuele meerkosten hiervan wel altijd voor de afnemer, 
ook voor wat betreft investering in lokale ambtelijke capaciteit.  

• Beleid hieromtrent wordt in de GR opgesteld en uitgevoerd, waarbij het lokaal primaat het 
startpunt is.  

• Bij besluiten streven naar consensus, maar indien er toch wordt gestemd moet er rekening 
worden gehouden enerzijds met belangen langs de lijnen van inwonersaantal/ financiële 
bijdrage en anderzijds moet voorkomen worden dat er volledige overheersing is door ‘stedelijk 
gebied’ of ‘poldergebied’. 

 
 
 
Lokaal/regionaal 
De kaderstelling wordt lokaal vastgesteld (zie p.3 van de contouren). Voor de lokale adviesraden de 
taak hierover te adviseren, bij voorkeur in onderling overleg. De uitvoering is regionaal belegd. 
Inwoners van de Drechtsteden ‘ervaren’ die uitvoering, dus daarom is het van belang om op regionaal 
niveau krachtig te blijven adviseren. De verbinding lokaal/regionaal wordt belangrijker. De lokale 
adviesraden en de Regionale Adviesraad moeten elkaar niet in de weg zitten, maar elkaar vooral 
versterken. 
 
Taak voor de Regionale Adviesraad 
Ook vanaf 2022 blijft er behoefte aan een Regionale Adviesraad met kennis en kwaliteit. Daarnaast is 
er behoefte om ervaringen en goede voorbeelden uit te wisselen en van elkaar te leren.  Elke lokale 
adviesraad brengt immers advies uit over dezelfde soort beleidsplannen. De Regionale Adviesraad 
kan zo benut worden om (concept)adviezen uit te wisselen/(deels) van elkaar over te nemen. Verder 
kan de Regionale Adviesraad een lokale adviesraad, indien nodig, ondersteunen als er lokaal te 
weinig kennis/ervaring is op een bepaald terrein, bijvoorbeeld de GGZ 
 
Samenstelling van de Regionale Adviesraad 
Nu: 7 vertegenwoordigers van de lokale adviesraden, 3 leden met expertise (gehandicaptenzorg, zorg 
thuis en GGZ) en een onafhankelijk voorzitter. 
 
Nieuwe samenstelling 
 
Zeven vertegenwoordigers vanuit de lokale adviesraden 
De verbinding met de lokale adviesraden moet behouden blijven. Elke lokale adviesraad vaardigt, 
zoals nu, één lid af naar de Regionale Adviesraad. Een lid met in ieder geval kennis van zaken over 
de Wmo-maatwerkvoorzieningen. Dit kan de voorzitter zijn, maar dat hoeft niet per se. Het 
voorzittersoverleg is geen vervanging van de Regionale Adviesraad. 
 
Verbreding van de Regionale Adviesraad/leden met aanvullende expertise 
In het kader van integraal werken/adviseren (waaronder een soepele overgang van 18-/18+) is 
verbreding van de Regionale Adviesraad gewenst. Dus naast de zeven leden met kennis van zaken 
over de Wmo-maatwerkvoorzieningen, zijn er leden met kennis over/ ervaring met de jeugdhulp, de 

 
1 Alles wat blauw/onderstreept is, bevat een link naar het betreffende document. 
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Participatiewet, armoede en GGZ2 (vooral omdat deze expertise niet in elke lokale adviesraad 
aanwezig is. De lokale adviesraden kunnen een beroep doen op dit lid). Deze vier leden zijn 
vertegenwoordigers van een netwerk. In totaal bestaat de ‘nieuwe’ Regionale Adviesraad uit elf leden. 
 
Het wordt geen competentiestrijd met de Cliëntenraad Regio Drechtsteden of met het Jeugd 
Ervaringen Team (JET). Het gaat om een vorm van nauwe samenwerking (moet nog met de 
Cliëntenraad en JET besproken worden).  
 
Flexibele schil 
De leden van de lokale adviesraden vormen de flexibele schil voor de Regionale Adviesraad. Als een 
bepaald onderwerp aan de orde komt, kunnen leden van de lokale raden met deze expertise 
aansluiten bij de vergadering. 
 
Voorzitter 
De voorzitter is/blijft onafhankelijk.  
 
N.B. Pieter Struijs blijft voorzitter tot het einde van het jaar. Na de zomer wordt de procedure voor de 
werving van een nieuwe voorzitter gestart.  
 
Aan wie adviseren 
De Regionale Adviesraad adviseert aan het Algemeen Bestuur en aan de SDD. 
 
Voorzittersoverleg 
Afhankelijk van de behoefte van de lokale voorzitters blijft er een voorzittersoverleg in 2022. 
 
Vervolg 
Elke lokale adviesraad bespreekt bovenstaand voorstel. Verder hebben Pieter Struijs en Mariette 
Teunissen op 26 mei een overleg met de SDD waarin dit voorstel wordt besproken. 
Op 31 mei is de volgende vergadering van de Regionale Adviesraad. Elk lid van de lokale adviesraad 
geeft de mening van de lokale raad weer en ook de bespreking met de SDD wordt teruggekoppeld. 
 
Als definitief vaststaat hoe de cliëntenparticipatie in de Drechtsteden vorm en inhoud krijgt, moet het 
reglement aangepast worden.  
 

 

 
2 De huidige aanvullende expertise in de Regionale Adviesraad: Zorg Thuis en Gehandicaptenzorg 

komen te vervallen. 


