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Geachte Adviesraad,
Wij hebben uw positieve advies op de Verordening Participatie Sociaal Domein Zuidplas ontvangen.
Met u onderschrijven wij dat de verordening een product is van een proces wat wij met elkaar de laatste
maanden hebben doorlopen en daarmee niet los gezien kan worden van onze Visie Participatie Sociaal
Domein Zuidplas en uw Toekomstvisie Adviesraad Zuidplas.
In de Visie gaan wij uit van verschillende beleidsfasen in het opstellen van beleid waarbij wij
verschillende partners in wisselende rollen betrekken. De Adviesraad Sociaal Domein Zuidplas is
daarin voor ons de partij waar wij adviesaanvragen voor beleidsvoorstellen in het Sociaal Domein
voorleggen en die een rol bij de evaluatie van ons beleid speelt. In de fase van ontwikkelen van beleid
en in de uitvoeringsfase is de Adviesraad een van de partijen waar wij informatie ophalen. Zoals meet u
besproken, zullen wij ten aanzien van de cliёntparticipatie op meerdere manieren en in afstemming met
meerdere partijen de ervaringen van cliёnten ophalen en de uitvoering van het beleid en de effecten in
de praktijk voor inwoners monitoren.
Het Sociaal Domein omvat drie wetten, te weten de Wmo 2015, Jeugdwet en Participatiewet, maar met
u zijn wij van mening dat de opgave in het Sociaal Domein ligt in de integraliteit van beleid en
ontschotting tussen wetten en budgetten waar dat kan door te denken vanuit de leefwereld van
inwoners en de verbindingen die er liggen met aanpalend beleid zoals bijvoorbeeld wonen of passend
onderwijs wonen. Dat u daar in uw werkwijze op inspeelt door in werkgroepen rondom zorg en welzijn,
werk en inkomen, jeugd en onderwijs en wonen te werken, kunnen wij ondersteunen.
Hoewel de gemeentelijke verantwoordelijkheid zich volgens de wet beperkt tot het betrekken van
belanghebbenden (inwoners, cliёnten en hun vertegenwoordigers) bij beleidsvoorstellen die door de
gemeenteraad worden vastgesteld, hebben wij juist ten behoeve van de integraliteit van beleid en oog
voor de effecten op de leefwereld van inwoners, afgesproken ook relevante beleidsvoorstellen binnen
het sociaal domein die aan het college voorgelegd worden, als adviesaanvraag voor te leggen aan u.
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In onze besprekingen hebben wij stilgestaan bij de ontwikkeling dat gemeenten vaker en op meerdere
terreinen gezamenlijk beleid gaan ontwikkelen of ook gezamenlijk gaan uitvoeren. Ook voor ons als
gemeenten is dat nog een ontwikkeling die niet afgerond is.
Terecht vraagt u zich af wat dit betekent voor uw adviesfunctie. Wij hebben aangegeven dat wij het
wenselijk vinden dat daar waar gezamenlijk beleid ontwikkeld wordt, u als regionale adviesraden ook
streeft naar samenwerking en afstemming van de adviezen, maar dat u advies uitbrengt waar de
besluitvorming ligt, namelijk de gemeente Zuidplas.
Wat betreft de adviesaanvragen over beleidsvoorstellen over het jongerenbeleid zullen u en de
jongerenadviesraad samen gaan optrekken. Wij zullen per thema beoordelen bij welk adviesorgaan
en/of bij beide wij de adviesaanvraag neerleggen. Aangezien de jongerenadviesraad net gestart is,
zullen wij gedrieёn deze werkwijze en afstemming in de praktijk verder moeten ontwikkelen.
Naar aanleiding van uw vraag over artikel 9, lid 7 van de verordening, hebben wij deze tekstueel
aangepast om de strekking beter tot uitdrukking te brengen.
De vervolgstap in dit traject is dat wij de visie ter kennisname en de verordening ter vaststelling
aanbieden aan de gemeenteraad, waarbij uw advies en deze reactie als bijlagen bijgevoegd zullen
worden. De behandeling in de raad wordt voorzien op 19 april a.s. Indien er wijzigingen in dit traject
zijn, zullen wij u uiteraard informeren.
Met vriendelijke groet,
Namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zuidplas,

K.J.G. Kats
Burgemeester

C.E. Bos
Gemeentesecretaris
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