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De raad adviseert de gemeente dus bij 
de uitvoering van het sociale beleid. Dat  
betreft zaken rond werk en inkomen,  
integratie van nieuwkomers in de samen-
leving en zorgvragen rond de Wet maat-
schappelijke ondersteuning en jeugd-
zorg. ‘Het gaat over hulp aan mensen die  
ondersteuning nodig hebben’, vertelt vice-
voorzitter Daniëlle van Scheppingen van 
de adviesraad. ‘Wij adviseren gevraagd en 
ongevraagd hoe dat beleid eruit zou moe-
ten zien voor en namens de inwoners.’
Anne van Bostelen, sinds kort lid van de 
raad, voegt toe: ‘Daarnaast kijken we ook 
of de gemeente echt doet wat ze zegt.  
We houden vinger aan de pols of de  
uitvoering van het beleid goed verloopt.’

JE MAAKT ECHT VERSCHIL
Dat klinkt allemaal heel abstract. Maar 
wat houdt het werk van de adviesraad nu 
concreet in? Anne: ‘Er is pas nog een aan-
besteding uitgegaan voor de uitvoering 
van de Wet maatschappelijke ondersteu-
ning (Wmo). Daarin worden zaken zoals 
begeleiding en hulpmiddelen geregeld, 
zodat mensen langer zelfstandig thuis 
kunnen blijven wonen. Ons advies over 
die aanbesteding is door de gemeente 
meegenomen.’
Daniëlle: ‘We bogen ons ook over de  
positie van arbeidsmigranten. We spraken 
daarover met adviesraden van andere ge-
meenten en hebben toen een advies uit-
gebracht. Het gaat om meer dan alleen 
huisvesting. Waar kunnen arbeidsmigran-
ten met vragen terecht, gaan hun kinderen 
naar school, kennen zij de werking van 

sociale verzekeringen? Het college heeft 
nu de beleidsregel huisvesting arbeids-
migranten vernieuwd, daarin is één punt 
uit het advies meegenomen. De andere 
punten nog niet. Die worden wellicht mee-
genomen in de herziening van het beleid, 
later in het vervolgtraject.’

MEER JONGEREN  
EN VLUCHTELINGEN 
Volgens Anne en Daniëlle neemt dit 
voorbeeld niet weg dat de gemeente de 
adviezen serieus neemt. Zo verzocht de 
gemeente de raad enkele weken geleden 
nog mee te denken over de regeling par-
keervoorzieningen voor mensen met een 
handicap. De raad kan in dit geval putten 
uit eigen ervaringen, omdat twee van de 
twaalf leden zelf met een beperking kam-
pen. ‘Mensen met verschillende achter-
gronden en ervaringen zijn lid van de raad’, 
vertelt Daniëlle. ‘Het zijn ervaringsdeskun-
digen of mensen die in dit veld werken of 
hebben gewerkt.’ Maar dat dekt niet vol-
ledig de lading, vindt Anne: ‘Onze raad 
zou een afspiegeling van de samenleving 
moeten zijn. Meer diversiteit, bijvoorbeeld 
jongeren en vluchtelingen. Het zou mooi 
zijn als vertegenwoordigers van die groe-
pen lid van de adviesraad willen worden.’
De adviesraad telt in principe vijftien 

leden. Omdat er binnenkort nog een 
lid vertrekt, zijn er vier vacatures. ‘We wil-
len meer zichtbaar zijn, meer naar buiten 
treden. Daarom gaan we vergaderen op 
locatie in de dorpen, zodat mensen met 
hun ideeën naar ons toe kunnen komen’, 
vertelt Daniëlle. ‘Nieuwe leden hoeven niet 
per se specialistische kennis te hebben. 
Dat kunnen ze wel leren. Je helpt men-
sen met dit vrijwilligerswerk, waarvoor je 
overigens een kleine vergoeding krijgt. En 
je leert ook veel over verschillende onder-
werpen en over hoe de gemeente werkt.’
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Adviesraad zoekt leden
De gemeente ondersteunt op 
veel gebieden mensen die hulp 
nodig hebben om overeind te 
blijven. Daarbij zoekt en krijgt  
ze hulp van meedenkende vrij
willigers, verenigd in de Advies
raad Sociaal Domein. En… die  
Adviesraad zoekt nieuwe leden.

Herken jij jezelf? 
De Adviesraad Sociaal Domein zoekt 
iemand die: 
•   sociaal betrokken is en zich wil 
inzetten voor (groepen) mensen die 
dit nodig hebben
• 2 à 3 uur per week beschikbaar is. 
We komen graag in contact en plan-
nen eerst een oriënterend gesprek. 
Daarna kun je in de praktijk kijken of 
dit vrijwilligerswerk je ligt. Vragen?
Stel ze via
secretariaat@asd-kaagenbraassem.nl.

Sociaal

Anne van Bostelen en Daniëlle van Scheppingen
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