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stroomlijnen besluit- en adviestermijnen
23 september 2020

Geachte heer Beijer,

Naar aanleiding van uw brief d.d. 28 mei 2020, betreffende bovengenoemd onderwerp, kan ik u het
volgende berichten.
Op 27 augustus wisselden mevrouw Vos en mevrouw Kuipers-Berfelo, beleidsmedewerkers van
SDOA, met de agendacommissie en de ambtelijk secretaris van de cliëntenraad van gedachten over
de routing van stukken met de doorlooptijden en de besluitvormingsketen binnen SDOA. Tijdens
deze digitale bijeenkomst werd door beide partijen een aantal uitgangspunten en oplossingen
geformuleerd. Deze werden besproken in de CR-vergadering van 10 september 2020. De CR
concludeerde het volgende:
De cliëntenraad wordt beter in positie gebracht, als zij eerder en vaker wordt geconsulteerd en is een
voorstander van om zo vroeg mogelijk in de besluitvormingsketen informeel te worden betrokken bij
de ontwikkeling en/of wijziging van verordeningen en beleidsregels die in een later tijdstip door het
DB aan de CR zouden kunnen worden voorgelegd. Vanuit de CR zou een aantal leden, gelet op hun
expertise, kunnen deelnemen aan ambtelijk overleg. De CR zorgt voor bemensing. In eerste instantie
wordt gebruik gemaakt van de actuele commissies en werkgroepen maar ook individuele inzet is
mogelijk.
De CR ontvangt vóór het AOO de betreffende conceptnota. Deze wordt informeel binnen de CR
besproken ter voorbereiding op het te formuleren advies n.a.v. de formele adviesaanvraag.
Na ontvangst van de formele adviesaanvraag (mogelijk moet er nog rekening worden gehouden met
wijzigingen die in het AOO zijn aangebracht) kan binnen zeer korte termijn het advies aan het DB
worden verzonden.
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Verder is besproken:
Na vaststelling van de Verordening Sociaal Domein krijgt de CR voor het geven van adviezen een 9-tal
onderhavige beleidsregels toegezonden. De CR gaat akkoord met was-wordt-lijsten die alleen een
overzicht geven van inhoudelijke wijzigingen. De omvorming naar beter leesbare teksten worden dan
ook niet opgenomen.

Met vriendelijke groet,
Namens de cliëntenraad,

A.G.M. Olthof
voorzitter

