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1. Doelen 
 
De gemeente Venray hecht veel waarde aan de inbreng van inwoners met betrekking tot de vele 
beslissingen die moeten worden genomen binnen het sociaal domein. Onder het sociaal domein verstaan 
wij: alle WMO-taken, de Jeugdwet en de Participatiewet, maar ook sport, onderwijs, maatschappelijke 
dienstverlening, gezondheid, schuldhulpverlening, leefbaarheid en sociaal cultureel werk.  
De Adviesraad, bestaande uit 12 leden (inwoners van Venray), gaat als sparringpartner/klankbord en als 
adviesorgaan voor het college van B&W fungeren. De Adviesraad opereert zelfstandig en onafhankelijk en 
maakt dus geen deel uit van de gemeentelijke organisatie.  
De Adviesraad wordt betrokken bij het opstellen, uitvoeren en evalueren van het beleid en geeft de 
gemeente daarover gevraagd en ongevraagd advies. Samen met de gemeente wordt hiervoor jaarlijks een 
participatieagenda opgesteld.  
Daarnaast wordt ook verwacht, dat de leden signalen oppikken over de uitvoering en effecten van het 
gemeentelijk beleid en de gemeente kunnen adviseren over hoe ze inwoners nog beter kunnen betrekken 
(of van dienst zijn).  
Met de nieuwe werkwijze van de Adviesraad wordt o.a. het volgende beoogd.  
 
Concrete doelen van de Adviesraad:  
  
De Adviesraad: 
• Is zichtbaar en vindbaar voor inwoners en partners in het maatschappelijke middenveld en beschouwt 

alle inwoners als adviseurs.  
• Wordt vanaf de start van het beleidsproces betrokken bij de totstandkoming van nieuw beleid.  
• Heeft een sterke signaalfunctie en verzamelt langs diverse wegen (netwerkend, fysiek, digitaal) 

signalen uit de samenleving. Hierbij wordt extra aandacht gegeven aan kwetsbare burgers die mogelijk 
niet gehoord worden.  

• Werkt op basis van een agenda die deels wordt samengesteld uit door de gemeente aangedragen 
actueel zijnde of wordende majeure beleidsthema’s en wordt anderzijds gevoed vanuit signalen die ons 
vanuit de inwoners bereiken.  

• Geeft gevraagd en ongevraagd advies over geagendeerde maatschappelijke onderwerpen.  
• Denkt mee met de ambtelijke organisatie over hoe cliënten, belanghebbenden en/of geïnteresseerde 

inwoners vroegtijdig betrokken kunnen worden bij vraagstukken in het sociaal domein. Indien de 
Adviesraad dit wenst, kan zij zelf een actieve rol vervullen. Hiervoor is geen vaste formule; afhankelijk 
van het vraagstuk en de doelgroep wordt in samenwerking met de gemeentelijke beleidsmedewerkers 
de wijze van participatie bepaald.  
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2. Taakomschrijving 
 
 
Voorzitter: 
De voorzitter is de spreekbuis van de Adviesraad en vertegenwoordigt haar richting gemeente, instellingen, 
instanties, belangenorganisaties en derden. Hij zit alle vergaderingen van de Adviesraad voor en zorgt voor 
eenheid, rekening houdend met de meningen en opvattingen van de diverse leden. Verscheidenheid van 
opvattingen en een gezonde discussie in de Raad zorgt voor een kwalitatief goed eindadvies over een 
bepaald onderwerp richting het College van B&W. daarbij wordt volop gebruik gemaakt van de expertise 
van de diverse leden van de Raad. 
 
Secretaris: 
De secretaris zorgt voor een adequate verslaglegging van alle bijeenkomsten, zowel intern als extern. Hij 
coördineert de output uit de diverse werkgroepen en zorgt voor het uitschrijven van de nodige 
vergaderingen. Tevens verzorgt hij de in- en uitkomende post. Samen met de voorzitter vormt hij het 
“dagelijks bestuur” van de Adviesraad. 
 
Adviesraadleden: 
De leden van de adviesraad zijn gekozen op hun persoonlijke expertise en rol in de samenleving en staan 
daarbij dus volop met beide benen in de maatschappij. Zij zijn door hun contacten in hun diverse 
netwerken in staat om de signalen op te vangen, die van belang zijn bij het geven van de juiste adviezen 
rondom betreffende thema’s. 
 
Werkgroepen: 
Elk lid van de Adviesraad is betrokken bij één of meerdere werkgroepen rondom een specifiek thema op 
het gebied van het Sociale beleid. Deze thema’s worden in samenspraak met de betreffende 
beleidsambtenaar vastgesteld middels een van tevoren opgestelde jaaragenda. Deze thema’s worden van 
tevoren afgestemd en definitief vastgesteld door de Commissie Leven, het College en de Gemeenteraad en 
daarbij voorzien van een tijdspad. De werkgroepsleden worden in een vroegtijdig stadium door de 
betreffende beleidsambtenaar betrokken bij het opstellen, herijken of wijzigen van het beleid. De diverse 
onderwerpen bepaalt het aantal werkgroepen. 
Maandelijks wordt de voortgang van de werkgroepen besproken in de plenaire vergadering van de 
Adviesraad en vastgelegd in een logboek. Op deze wijze kan gevolgd worden hoever men met een bepaald 
thema is en welk advies uiteindelijk door de werkgroep, gesteund door de totale Adviesraad, kan worden 
vastgesteld. Op deze manier ontstaat er een unaniem advies richting het College van B&W. 
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3. Communicatie 
 
De manier van communiceren en op welk moment met wie is vastgelegd in ons communicatieplan. 
 
Externe communicatie 
Hoe bereiken we onze doelgroepen en vangen we signalen op uit de inwoners van onze gemeente: 
• Door rechtstreekse contacten met inwoners of bewonersorganisaties. 
• Door deel te nemen aan bijeenkomsten met burgers of deze bijeenkomsten te organiseren. 
• Door te netwerken, met name door het inzetten van De Schil. Deze schil wordt het komendejaar 

geleidelijk opgebouwd onder leiding van een commissie, die hiermee belast is en die kanrekenen op 
communicatieve ondersteuning vanuit de communicatiegroep. 

• Door informatie op te halen bij informele en formele organisaties in het sociale domein en 
veel ervaring opdoen met de inwoners in relatie tot het sociale domein. Hiertoe wordt een 
kennismakingsronde met een behapbaar aantal organisaties opgezet. 

• Door gebruik te maken van de sociale media en internet en deze in te zetten om inwoners 
te informeren, te activeren en te vragen om input en signalen. 

 
Interne communicatie 
Onze interne communicatie kenmerkt zich door openheid en transparantie naar elkaar toe. Daartoe 
worden maandelijks plenaire bijeenkomsten georganiseerd van onze adviesraad, waarin elke werkgroep de 
voortgang en contacten met elkaar en met derden bespreekt. Daarnaast kunnen onderlinge telefonische 
contacten, contacten via de WhatsApp-groep etc. deze openheid naar elkaar toe ondersteunen. 
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4. De Schil 
 
Wat is De Schil? 
 
Onder De Schil verstaan we een netwerk van inwoners uit Venray. De Schil is opgebouwd uit inwoners, met 
kennis van, interesse in of onderdeel uitmakend van een van de vele organisaties op het gebied van het 
sociaal domein. De Schil kan de Adviesraad bijstaan in werkgroepen of door de Adviesraad gevraagd 
worden te toetsten of er voldoende draagvlak is voor de uit te brengen adviezen.  
 
Wat willen we bereiken? 
 
Door het inzetten van De Schil willen we in gesprek komen met de Venrayse burger. Daardoor kunnen we 
op een actieve wijze ideeën en wat er leeft onder de inwoners ophalen. Dit bevordert niet alleen de 
communicatie met onze inwoners, maar ook onze onafhankelijkheid, omdat we niet alleen gevoed worden 
vanuit het gemeentehuis, maar ook door de inwoners van Venray. Hiermee werken we van buiten naar 
binnen. 
 
 

5. De inrichting van de Schil 
 
Wat willen we bereiken? 
 
Doelstelling is een dynamische en flexibele Schil op te bouwen. Kwaliteit en spreiding over de diverse sub-
domeinen van het sociaal domein is daarbij belangrijker dan het aantal.  
 
Hoe willen we het bereiken? 
 
De Schil zal de komende jaren actief moeten worden opgebouwd. De leden van De Schil zullen middels vele 
formele en informele bijeenkomsten geworven moeten worden.  
Werving kan o.a. door: 
• Het benaderen van de personen die bij het samenstellen van de Adviesraad aangegeven hebben hier 

belangstelling voor te hebben. 
• Aanmelding via de website van de Adviesraad. 
• Actief benaderen van organisaties in het sociaal domein Venray met het verzoek in hun organisaties 

kandidaten te werven. 
• Het inzetten van het eigen netwerk van de Adviesraadleden. 

 
Hoe binden we De Schil aan ons? 
 
De Schil zal tijdens haar inzet variëren in samenstelling en grootte, afhankelijk van de onderwerpen, 
waarmee we als Adviesraad aan de slag zijn. De dan actieve schilleden zullen binding voelen met de 
Adviesraad, maar voor de gedurende kortere of langere duur inactieve schilleden kan dit een probleem zijn. 
Daarom is het zeker voor deze laatste groep, maar wellicht ook voor de dan actieve schilleden, belangrijk 
aan binding met de Adviesraad te werken. Hiervoor denken we aan: 

1. Netwerkbijeenkomsten organiseren met de schilleden.  
2. Kennis bevorderen van de schilleden. 
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6. Samenwerking met de gemeente 
 
Wat willen we bereiken? 
 
Door nauw samen te werken met de gemeente willen we bereiken dat de formele adviesfunctie van de 
Adviesraad veel meer de vorm krijgt van het in co-creatie tot stand brengen van een beleidsstuk. De 
gevraagde adviezen zullen daardoor veelal tot stand komen door veelvuldig formeel en ook informeel 
contact. De gemeente moet ons gaan zien als een natuurlijke partner, die bij de totstandkoming van alle 
belangrijke beleidsstukken de rol van ‘de inbreng door de burger’ invult. Voor college, raad en commissie 
moet altijd zichtbaar zijn welke inbreng de Adviesraad heeft gehad. 
Bij ongevraagde adviezen moeten de adviezen zodanig landen dat het door de gemeente niet als hinderlijk 
wordt gezien dat wij op een onderwerp een ongevraagd advies uitbrengen. Dit laatste willen we bereiken 
door elkaar over en weer te leren kennen, met respect voor elkaars rol en inbreng en daar naar te 
handelen. 
 
Hoe willen we het bereiken? 
 
De formele samenwerking met de gemeente zal langs meerdere kanalen tot stand gaan komen.  
De volgende overleggen worden hiervoor in het leven geroepen: 

1. Periodiek overleg van de voorzitter en secretaris met de wethouder waarin de lopende zaken 
op hoofdlijnen besproken worden. 

2. Maandelijks overleg van de voorzitter en secretaris met de ambtenaren die vanuit de 
gemeente het centrale aanspreekpunt vormen voor het sociaal domein. In dit overleg worden 
alle lopende zaken besproken zonder dat er op specifieke beleidsstukken wordt ingegaan. 

3. Verder zal er afhankelijk van het dossier en de te realiseren voortgang veelvuldig contact zijn 
tussen de werkgroepen (in wisselende samenstelling) van de adviesraad, eventueel aangevuld 
met schilleden, en de ambtenaren die verantwoordelijk zijn voor de totstandkoming van de 
beleidsstukken. In deze overleggen zullen de beleidsstukken tot op detailniveau worden 
besproken. 

 
Naast deze formele contacten is er ook ruimte om informeel contact te hebben als de situatie daarom 
vraagt of als de gelegenheid zich als zodanig voordoet. Zeker deze informele contacten spelen een 
belangrijke rol bij het opbouwen van een goede, respectvolle relatie over en weer. 
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7. Benadering van de burger 
 

Wat willen we bereiken? 
 
Misschien wel onze belangrijkste opgave is de burger betrekken bij het beleid en de uitvoering. Voor de 
gemeente is dit een wettelijke verplichting, waarbij wij als Adviesraad een cruciale rol kunnen spelen. Onze 
rol bestaat uit het inpassen van de inbreng van de burgers middels een gedegen advies in de beleidscyclus. 
Voorwaarde voor een goed advies of nog beter het in co-creatie tot stand brengen van een beleidsstuk is 
het contact met de burger. Essentieel hierbij zijn volgende vragen. Hoe treden wij in contact met de 
burger? Hoe benaderen wij de burger? Hoe brengen wij buiten naar binnen? 
Uitkomst van dit proces moet zijn dat de beleidsambtenaar de inbreng van burgers verwerkt in het 
beleidsstuk. Aan ons de rol invulling te geven aan dit proces. 
 
Hoe willen we het bereiken? 
 
Wat we kunnen inbrengen in bovenstaand proces is afhankelijk van de contacten die wij met individuele of 
groepen van burgers hebben. Wij denken dat de contacten met de burgers langs meerdere kanalen tot 
stand kunnen en moeten komen. Voor nu zien wij de volgende sporen die we hiervoor kunnen inzetten: 

1. Individuele burgers of belangengroepen kunnen ons met vragen of opmerkingen  rechtstreeks 
benaderen via onze website. 

2. Individuele burgers of belangengroepen kunnen Adviesraadleden rechtstreeks benaderen met 
vragen of opmerkingen.  

3. De Adviesraad kan schilleden benaderen met de vraag input te leveren op een onderwerp. 
4. De Adviesraad kan belangengroepen of organisaties in het sociaal domein benaderen met de 

vraag input te leveren op een onderwerp. 
5. De Adviesraad kan via sociale media, enquêtes of het organiseren van bijeenkomsten 

individuele burgers rechtstreeks benaderen om input of informatie te geven over specifieke 
onderwerpen.    


