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Voorstel van de werkgroep Toekomst van de Regionale Adviesraad na 2020 
 
Aanwezig: Sijtze Wiersma (voorzitter), Jacques van de Minkelis, Piet de Keijzer, Jan Slappendel en 
Mariette Teunissen (verslag) Afwezig: Ineke Robart in verband met vakantie 
 
De werkgroep heeft de drie modellen besproken  

● Model 0: 7 lokale adviesraden, geen Regionale Adviesraad 
● Model Regionale Adviesraad 2.0 
● Model Regionaal Netwerk 

 
 
1. Model 0 en model Regionale Adviesraad 2.0 
Inwoners zijn gebaat bij kwalitatief goede adviezen waarbij zowel regionale als lokale aspecten 
worden meegenomen. De werkgroep vindt daarom dat er zowel een regionale adviesraad als lokale 
adviesraden moeten zijn. Gezien de breedte van het sociaal domein heeft niet elke adviesraad de 
expertise en/of mensenkracht om deze adviezen te geven. In de Regionale Adviesraad 2.0 wordt de 
kennis/ervaring van de lokale adviesraden gebundeld. Model 0 valt hiermee af. Hieronder wordt het 
model Regionale Adviesraad 2.0 verder uitgewerkt. 
 
 
2. Model Regionale Adviesraad  2.0 
 
1. Taak 
Signaleren, gevraagd en ongevraagd adviseren over beleidsvoorbereiding, beleid en uitvoering op 
regionaal niveau aan de SDD en het AB over de Wmo (zie ook punt 4). 
 
2. Samenstelling  
Eén vertegenwoordiger van elke lokale adviesraad en een onafhankelijk voorzitter. Voor specifieke 
expertise kan een extra lid van een lokale adviesraad betrokken worden. Verder kunnen we 
aanvullende expertise/ervaring ophalen bij netwerkpartners of inhuren. Hiervoor dient budget te zijn. 
 

3. Op welk moment adviseren (zie p.4) 

De Regionale Adviesraad 2.0 zit in stap 2 en de lokale adviesraden in stap 4 (in tegenstelling tot sheet 
13, hier staan de adviesraden in stap 3) 
 
Toelichting op het moment van adviseren 

● De SDD is nu en ook vanaf 2022 betrokken bij de beleidsvoorbereiding. De SDD bespreekt nu 
de beleidsplannen met de Regionale Adviesraad. De ervaring van de afgelopen jaren laat zien 
dat dit het juiste moment is om te adviseren. Het advies kan worden meegenomen in de 
uitwerking van de beleidsplannen. 

● De vertegenwoordiger van de lokale adviesraad weet wat er in zijn/haar adviesraad speelt en 
neemt dit mee naar de Regionale Adviesraad 2.0. Hij/zij heeft mandaat van de lokale 
adviesraad. Indien essentieel en relevant kan de vertegenwoordiger een afwijkend lokaal 
standpunt formuleren dat dan als aandachtspunt in het regionale advies kan worden 
meegenomen. 

● Bij stap 4 zijn de lokale adviesraden aan zet. Zij kunnen dan verder de couleur locale 
aanbrengen, hier is in stap 2 wellicht minder ruimte voor. Het is niet de bedoeling dat een 
lokaal advies volledig haaks staat op  het regionale advies (dan heeft de lokale 
vertegenwoordiger de input van zijn/haar adviesraad niet goed verwoordt of heeft de regionale 
adviesraad een inschattingsfout gemaakt). Het lokale advies is een aanvulling op het 
regionale advies, afgestemd op de lokale situatie. 

 
 
4. Breedte van advisering/overgangssituatie 
De Regionale Adviesraad 2.0 adviseert in eerste instantie over de Wmo. We moeten ervoor waken 
ons te ‘overeten’ maar we moeten ons ook niet laten ‘beperken door de randen’. 2022 is een 
overgangsjaar. In dat jaar richt de Regionale Adviesraad 2.0 zich op de Wmo en zoekt de randen op 
met de jeugdhulp, de Participatiewet, de schuldhulpverlening, minimabeleid en persoonlijk 
minimabudget. In de loop van 2022 kunnen we onderzoeken of en hoe er verbreed kan worden. We 
beginnen met twee keer per jaar een overleg met de Cliëntenraad Regio Drechtsteden en het 
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Regionaal Netwerk Cliëntenparticipatie jeugd om te bespreken hoe we kunnen samenwerken/ 
verbreden. We kunnen bijvoorbeeld een gezamenlijk advies uitbrengen. 
 
5. Formele opdracht 
Het AB (of als dat er nog niet is, het PFO (= portefeuillehoudersoverleg)) geeft formeel de opdracht 
voor de Regionale Adviesraad 2.0. Er moet vanuit het AB en de SDD draagvlak zijn voor de Regionale 
Adviesraad 2.0 zowel voor een toereikend budget als de hierboven genoemde uitgangspunten. 
 
6. Stevige vorm 
De werkgroep pleit voor een Regionale Adviesraad 2.0 met een formele opdracht van het AB. Zo’n 
adviesraad heeft een stevige positie. De netwerkstructuur, zie punt 3, is vooralsnog te vrijblijvend. 
 
7. Verbinding lokaal en regionaal 
De Regionale Adviesraad 2.0 organiseert twee keer per jaar een themabijeenkomst voor de 
verbinding met de lokale adviesraden. Afhankelijk van het onderwerp worden ook de Cliëntenraad, het 
Regionaal Netwerk en andere netwerkpartners uitgenodigd. 
 
 
3. Model Regionaal Netwerk 
Als er geen draagvlak bij het AB en de SDD is, vormen de zeven adviesraden met elkaar een 
regionaal netwerk (naar het voorbeeld van Rivierenland (Gelderland)). In deze regio werken zes 
adviesraden samen in een netwerkstructuur (het is een stichting). Het netwerk heeft geen formele 
status. In het netwerk zitten leden van de lokale adviesraden. Ze nemen deel zonder last of 
ruggespraak. Het netwerk stelt een advies op. Dat kunnen de lokale raden overnemen, eventueel met 
aanvullingen of ze laten onderdelen weg. De voorzitter is een van de leden. Het netwerk heeft een 
(klein) budget voor ondersteuning. Ambtenaren 'gebruiken' het netwerk om beleidsplannen al in een 
vroeg stadium voor te leggen. Het netwerk organiseert twee keer per jaar een themabijeenkomst voor 
de lokale raden.  
 
Dit model heeft niet de voorkeur van de werkgroep. 
 
 
Verdere procedure  
Bovenstaand voorstel wordt gestuurd naar de voorzitters van de 7 lokale adviesraden, ter bespreking 
in hun adviesraad. Daarnaast gaat het voorstel naar de Regionale Adviesraad, deze Adviesraad 
bespreekt het op 5 juli a.s. 
Na bespreking in de adviesraden (en mogelijke aanpassing van het model) wordt het voorstel 
aangeboden aan de SDD/ het PFO. De lokale adviesraden bieden het aan aan hun eigen wethouder. 
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