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Jaarverslag 2017 - Adviesraad Sociaal Domein Beemster

Geachte leden van de raad,

De adviesraad Sociaal Domein brengt jaarlijks verslag uit aan het college over de
activiteiten en bevindingen van het voorgaande jaar. Voor 2017 zijn de activiteiten en
bevindingen uitgewerkt in het 'Jaarverslag 2017'. Bijgaand vindt u dit verslag. Wij vragen u
hier kennis van te nemen.

Toelichting op verbeterpunten
ln het verslag wordt door de adviesraad een aantal verbeterpunten genoemd. Deze punten
hebben betrekking op de samenwerking met de gemeente. De adviesraad geeft aan datzij
in 2017 regelmatig advieswaardige besluiten van het college hebben teruggezien waar zij
niet bij betrokken zijn geweest. De huidige wethouder en de gemeentesecretaris nemen
deze signalen van de adviesraad serieus op en zijn in 2018 voortvarend met de adviesraad
aan de slag gegaan. Daarnaast wordt genoemd dat het ambtelijke contactpersoon van de
adviesraad vier keer in één jaar is gewijzigd.
Samen met de adviesraad zijn er afspraken gemaakt over hoe de samenwerking en
wisselwerking kan worden verbeterd. Dit is een doorlopend proces, waarin structureel
afstemming plaatsvindt met de adviesraad. Het doel is om in 2018 de adviesraad eerder en
vaker te betrekken in het advies- en besluitvormingsproces.
De wisseling van het contactpersoon voor de adviesraad is een gevolg geweest van
onvoorziene omstandigheden. Het college streeft ernaar zo veel mogelijk een vast
aanspreekpunt te bieden aan de adviesraad, maar wij hebben zoals u weet geen
zeggenschap over de personele invulling van de ambtelijke ondersteuning.
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