Wat mag een burger van de Adviesraad Sociaal Domein
Zoetermeer (ASD) verwachten?
Als inwoner van de Gemeente Zoetermeer word ik voor cliëntenparticipatie, inspraak en
medezeggenschap in het Sociaal Domein via regelingen en verordeningen verwezen naar de
ASD.
Bij het ontwikkelen van beleid in het sociaal domein is de ASD cruciaal, zij is voor burgers
de ogen en oren van de stad. Via haar netwerk kan zij (on)gevraagd advies geven aan de
gemeente en zo zorgdragen dat cliënten worden vertegenwoordigd.
Via regelingen en verordeningen die voortvloeien uit de Wet maatschappelijke ondersteuning
2015 (Wmo) zoals de Verordening Cliëntenparticipatie Adviesraad Sociaal Domein 2017 zijn
minimale instrumenten aangegeven als leidraad om cliëntenparticipatie te garanderen, c.q.
ervoor te zorgen dat het gemeentelijk beleid nog beter aansluit bij de ervaringen en behoeften
van inwoners van Zoetermeer.
Vragen:
1. Hoe ziet de ASD haar rol hierin?
2. Wil zij alleen op van tevoren aangegeven themabijeenkomsten en/of per onderwerp met
inwoners en organisaties van gedachten wisselen?
3. Wil zij een orgaan zijn waar inwoners inbreng kunnen en mogen hebben?
De agenda en stukken van de openbare vergaderingen van de ASD zijn voor iedereen
beschikbaar en worden op verzoek toegezonden. Tijdens de vergaderingen kunnen
organisaties en burgers met ervaring in het sociale domein vanuit hun expertise en
praktijkervaring een aanvulling en/of instrument zijn voor de ASD om haar standpunt te
bepalen. Zij kunnen voorbeelden aandragen en/of vragen stellen om zo hun informatie te
delen.
Deze vergaderingen zijn voor de ASD het uitgelezen moment om via een rondvraag aan de
aanwezigen onderwerpen te agenderen. Niet alle cliënten die aangewezen zijn op
voorzieningen in het sociale domein zijn via een belangenorganisatie vertegenwoordigd; de
ASD is voor hen de enige mogelijkheid tot inspraak en participatie.
Vraag:
4. Kan er standaard aan het einde van het openbare gedeelte van de vergadering een
rondvraag op de agenda gezet worden voor de aanwezigen op de publieke tribune?
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