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NIEUWE ADVIESRAAD PER 01-01-2020

§ Kwartiermaker aangesteld door de wethouder

§ Op zoek naar gekwalificeerde mensen

§ 12 nieuwe leden aangezocht met verschillende 
achtergrond en expertise

§ Het recruteren van mensen voor de zogenaamde "schil"



EERSTE ACTIVITEITEN GAAN VAN START

• Kennismaking met elkaar en met de begeleiders vanuit 
de gemeentelijke organisatie (Ingrid Theeuwen en Mat 
van den Beuken)

• Opstellen van communicatieplan

• Opstellen van governance code

• Opstellen operationeel plan

• Opstellen notitie over "hoe om te gaan 
met de beoogde schil"



SAMENWERKING MET GEMEENTELIJKE 
BELEIDSMEDEWERKERS

• Samenstelling werkgroepjes 
van drie tot vier personen uit de adviesraad

• Kennismaking werkgroepsleden adviesraad 
met gemeentelijke beleidsmedewerkers

• Gemeenschappelijke agenda opstellen met onderwerpen, 
die dit jaar aan de orde gaan komen

• Werkgroepsleden en beleidsmedewerkers trekken samen 
op

• Vroegtijdig betrekken van de adviesraad bij de thema's



GEVRAAGD EN ONGEVRAAGD ADVIES

• Vroegtijdig betrekken van de (werkgroepsleden van 
de) adviesraad bij de van tevoren en via een agenda vastgestelde 
beleidsthema's

• Alle thema's hebben betrekking op het sociale domein en worden 
behandeld in de commissie "Leven"

• Signalen worden opgepikt uit de samenleving / bevolking en 
worden "binnengebracht" in de samenwerking met de 
beleidsmedewerkers

• Ongevraagd advies kan aan het College van B&W gegeven 
worden bij actuele thema's of sterke signalen uit de bevolking



WERKWIJZE / COÖRDINATIE INTERN

• Adviesraad vergadert om de 4-6 weken

• Werkgroepen rapporteren voortgang 
en inhoud, vastgelegd in een gezamenlijk logboek

• Plenair bespreken van thema's

• Formuleren gezamenlijk advies

• Advies is verwerkt en zichtbaar in de nota, 
zodat commissie en Gemeenteraad die kan zien



SAMENWERKING MET ANDERE 
PARTIJEN (BELANGENORGANISATIES) OF NETWERKEN

• Zoveel mogelijk wordt samenwerking gezocht met 
andere organisaties en belangenbehartigers of personen 
uit onze netwerken

• Samenwerking wordt opgebouwd met collega-
adviesraden in de regio (Venlo, Horst aan de Maas, Peel 
en Maas, Gennep, Bergen en Mook en Middelaar)

• We zijn geen concurrent van elkaar, maar kunnen elkaar 
aanvullen en versterken, zodat signalen kunnen 
worden opgevangen uit de samenleving



TOT SLOT

• We willen maximaal bereikbaar en aanspreekbaar zijn

• We willen onafhankelijk en transparant zijn

• Ons e-mail 
adres is: info@adviesraadsociaaldomeinvenray.nl

• Onze website is: www.adviesraadsociaaldomeinvenray.nl

mailto:info@adviesraadsociaaldomeinvenray.nl
http://www.adviesraadsociaaldomeinvenray.nl


DANK VOOR UW AANDACHT!

Vragen / Discussie?


