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Betreft: Ongevraagd advies inzake de samenvoeging van de adviesraden VWI en Wmo
Bijlagen: - 1. Notitie Verkenning samenwerking/samenvoeging adviesraden VWI en Wmo, 31
mei 2018
- 2. Visienotitie Doelstelling en werkwijze van toekomstige ASD Apeldoorn, 1 mei
2019
Geacht college,
Als adviesraden VWI en WMO, verder aan te duiden als de adviesraden, hechten wij eraan u van
een ongevraagd advies te voorzien met betrekking tot het samenvoegen van de beide
adviesraden tot een nieuw te vormen adviesraad Sociaal Domein Apeldoorn.
Aanleiding:
Op 1 januari 2015 zijn in het sociaal domein door de Rijksoverheid drie decentralisaties op het
gebied van zorg, werk en jeugdhulp doorgevoerd. De gemeenten kregen er hiermee belangrijke
verantwoordelijkheden bij. Gevolg van deze decentralisaties was o.a. de opgave voor gemeenten
om integraal en samenhangend beleid te ontwikkelen. In de praktijk blijkt veel problematiek
samen te komen in verschillende gebieden. Veelal is sprake van een web van overlappende
problemen zoals; werk / geen werk / inkomen / voorzieningen / SHV / zorg / jeugdzorg. Door de
verwevenheid van problematiek en het zoeken naar en vinden van oplossingen vindt in de
praktijk steeds meer samenwerking plaats tussen de werkverbanden binnen de gemeente bij
Jeugd Zorg & Welzijn en Activering & Inkomen / Lucrato. Voorbeelden daarvan zijn de
activiteiten die gericht zijn om te komen tot de CMO’s in de stadsdelen, de werkwijze van de
sociale wijkteams en de projecten opgenomen in de Investeringsagenda Sociaal Domein. Een
steeds verder doorgevoerde integrale aanpak is hierbij het uitgangspunt. Voorts mag daarbij niet
onvermeld blijven; de veranderende samenleving met daarin de overgang van exclusie naar
inclusie met de daarmee samenhangende veranderingen.
Gevolgen voor adviesraden:
Ook voor de beide adviesraden hebben deze veranderingen gevolgen. Steeds vaker is het nodig
elkaar op te zoeken voor overleg en worden adviezen op elkaar afgestemd of gezamenlijk
opgesteld. Het merendeel van de adviezen van beide raden bestaat uit gezamenlijke adviezen.
Samenwerking tussen beide raden wordt mede inhoud gegeven in klankbordgroepen (bestaande
uit leden van beide raden) waarvan er inmiddels een 8-tal actief zijn.
Actie adviesraden:
Vanuit de beide adviesraden is medio januari 2018 een werkgroep geformeerd met de opdracht
onderzoek te doen naar de rolopvatting van beide adviesraden, de beoogde missie en visie,
alsmede de gewenste vormen waarin samenwerking tussen beide raden kan plaatsvinden.
Onderzoek door de werkgroep heeft ertoe geleid dat op 31 mei 2018 de adviesraden een
gezamenlijke notitie “Verkenning samenwerking/samenvoeging adviesraden VWI en Wmo”
(Bijlage 1 bij dit ongevraagde advies) hebben gepubliceerd. In deze notitie wordt voorgesteld om
te starten met een verdere verkenning met als doel te komen tot één samengestelde Adviesraad
Sociaal Domein. De notitie kreeg unanieme goedkeuring van de leden uit de beide adviesraden.
Na het bespreken van het voorstel met de ambtelijke eenheidsmanagers van Jeugd Zorg &
Welzijn en Activering & Inkomen op 3 oktober 2018, en de informele afstemming met de
wethouders, kregen de beide adviesraden de goedkeuring om deze verkenning op te starten.

Vervolg en vaststellen visienotitie:
In opdracht van de beide adviesraden is door de werkgroep, onder externe begeleiding vanuit de
Koepel Adviesraden Sociaal Domein, in een drietal bijeenkomsten actief gewerkt aan het
vormgeven en uitwerken van de verdere verkenning van mogelijke samenvoeging van de beide
adviesraden tot één gezamenlijke Adviesraad Sociaal Domein. Als resultaat hiervan heeft de
werkgroep op 8 februari 2019 een visienotitie “Doelstelling en werkwijze van toekomstige ASD
Apeldoorn” opgesteld. Deze notitie is op 1 april 2019 in een gezamenlijke vergadering van beide
adviesraden besproken.
Na inbreng vanuit beiden raden en een aantal in verband hiermee aangebrachte wijzigingen is de
notitie op 6 en 7 mei 2019 in beide raden in stemming gebracht. De beide adviesraden stemmen
in meerderheid in met deze notitie. De notitie is als bijlage 2 bij dit ongevraagde advies gevoegd.
Ongevraagd advies:
De beide adviesraden adviseren u om conform het gestelde in visienotitie “Doelstelling en
werkwijze van toekomstige ASD Apeldoorn” in te stemmen met het omvormen van de
Adviesraad Wmo en de Adviesraad VWI tot één gezamenlijke Adviesraad Sociaal Domein
Apeldoorn.
Tot slot wensen de adviesraden u veel wijsheid in het nemen van een besluit in deze,
vanzelfsprekend zijn wij bereid het door ons uitgebrachte advies mondeling toe te lichten.
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