Verslag overleg Adviesraad met wethouder Piet Vat
14 mei 2021 van 13.30 – 14.30 uur
Aanwezig: Piet de Keijzer (voorzitter), Henk Visser, Lennart Broekhuizen, Peter Korevaar, Dick van Mourik en Wouter
van der Elst (leden), wethouder Piet Vat (gemeente Sliedrecht) en Mariëtte Teunissen (Zorgbelang Inclusief, ambtelijk
secretaris)

1. Visie van de gemeente Sliedrecht op het nieuwe model van samenwerking. Waar worden de
beleidskaders bepaald, inclusief de financiële paragraaf? Piet geeft een toelichting op het onderwerp,
zie ook het verslag van 11 mei jl.
Het bestuurlijk besluit is genomen. De Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden (GRD) houdt
per 1-1-22 op te bestaan. Er komt een nieuwe samenwerkingsvorm: de GR Sociaal. Er wordt nu
gekeken hoe deze GR eruit moet zien. Ook de samenstelling van het algemeen en het dagelijks
bestuur moet nog besproken worden.
De SDD is een dienst waar ze trots op zijn en waar gemeenten profijt van hebben, maar het is ook
een wat ‘logge’ organisatie. De uitvoering van het beleid is nu voor de zeven gemeenten hetzelfde. De
tijd is veranderd, er wordt steeds meer gekeken wat er lokaal gedaan kan worden. Door de nieuwe
samenwerkingsvorm hebben gemeenten meer vrijheid om maatwerk te leveren aan hun inwoners. De
aanpak in Sliedrecht kan anders zijn dan in Papendrecht. Het is niet zo dat Sliedrecht alles zelf gaat
doen. De expertise zit bij de SDD, maar vanaf 2022 kan Sliedrecht wel eigen afspraken maken.
Aanpassen van beleid doe je overigens alleen als het duidelijke meerwaarde heeft voor de inwoners
en het betaalbaar is.
Zoektocht: de ontwikkelingen zijn al twee keer besproken in de gemeenteraad. Het is een
gezamenlijke zoektocht, wat is precies maatwerk? Op 8 juni is er weer een raadsvergadering waar
wordt gesproken over ‘maatwerk’. Het wordt een inhoudelijke discussie: wat zijn de mogelijkheden en
waar lopen we tegenaan? Leden van de ASD kunnen (waarschijnlijk) op 8 juni aansluiten (de
wethouder gaat dit na).
Notitie: de gemeente stelt een notitie op over wat als maatwerk aangemerkt kan worden. Deze notitie
gaat naar de gemeenteraad en naar de Adviesraad. Zowel de gemeenteraad als de Adviesraad
kunnen onderwerpen aangeven als het gaat om maatwerk.
Waar wordt beleid gemaakt? Het beleid wordt voorbereid door de SDD. Lokaal wordt gekeken op
welke onderdelen/onderwerpen de gemeente maatwerk wil leveren en of de gemeente zich kan
vinden in het beleidsvoorstel.. Verordeningen en besluiten worden straks lokaal gemaakt.
Nu beslist de Drechtraad voor de zeven gemeenten, vanaf 2022 beslist elke gemeenteraad zelf.
Er komt extra werk naar de gemeente en er wordt een andere rol van de Adviesraad gevraagd. De
wethouder wil meer met de Adviesraad sparren (de Adviesraad wil dit zelf ook). In Molenwaard
overlegde hij elke maand/twee maanden met de Adviesraad. ‘Alleen samen kunnen we het doen’, is
zijn credo.
Input ophalen: de SDD maakt nu gebruik van de input van de Regionale Adviesraad. Vanaf 2022 kan
de SDD de input (ook) ophalen bij de lokale adviesraden en bij uitvoerende partijen (hier is nog winst
te behalen).
2. Visie over de rol van de lokale en regionale adviesraad
Het is nog te prematuur om een visie te formuleren op de rol/taak van de Regionale Adviesraad vanaf
2022 . Als lokale adviesraden is het wel goed om regelmatig met elkaar af te stemmen, samen sta je
sterker. Zeker als er grote beleidswijzigingen aankomen, is het goed om gezamenlijk op te trekken of
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ervaringen uit te wisselen. De Adviesraad kijkt eerst lokaal of hij wil/kan adviseren en vervolgens of
het raadzaam is een gezamenlijk advies uit te brengen/ adviezen af te stemmen.
Als de adviesraden regionaal overleg willen, moet dit dan in de Regionale Adviesraad of geven we dit
anders vorm? En wat zou de status worden van de Regionale Adviesraad?
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