
 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Adviesraad Sociaal Domein adviseert de 

gemeente over beleid en uitvoering binnen 

het sociaal domein om veranderingen en 

verbeteringen te bereiken. De adviesraad is 

onafhankelijk en geeft gevraagd en 

ongevraagd zijn mening waarbij de inwoners 

centraal staan. Hiervoor zijn de leden steeds 

op zoek naar ervaringen, bevindingen, 

meningen en suggesties van inwoners om op 

de hoogte te zijn van belangrijke en actuele 

onderwerpen. De leden van de Adviesraad 

Sociaal Domein zijn inwoners uit de zes 

dorpen van onze gemeente  

De nieuwsbrief is met name bedoeld voor 

organisaties en sleutelfiguren in de gemeente 

waarmee leden van de adviesraad contact 

hebben. Via deze nieuwsbrief worden zij met 

hun leden op de hoogte gehouden en wordt 

gevraagd naar ervaringen en suggesties. De 

nieuwsbrief verschijnt jaarlijks in september 

in aanvulling op het jaarverslag dat steeds in 

februari uitkomt.  

 

Hoe kunnen de inwoners van de gemeente 

Renkum invloed uitoefenen? 

Bij de Adviesraad Sociaal Domein staan de 

ervaringen van de inwoners centraal. Via de 

adviesraad kunnen inwoners meedenken over 

beleid en uitvoering op het gebied van de Wmo, 

participatie en jeugdzorg. Eventuele zorgen, 

aandachtspunten en suggesties worden 

voorgelegd aan het college van burgemeester en 

wethouders. Inwoners worden uitgenodigd van 

zich te laten horen. Dit kan door direct contact 

met de leden of te mailen. Ook bestaat de 

mogelijkheid in te spreken tijdens de 

maandelijkse vergaderingen die worden 

aangekondigd in de Rijn en Veluwe.  

Daar worden ook de agendapunten toegelicht.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gesprekken met Renkumse organisaties 

In het voorjaar van 2021 zijn een twintigtal 

organisaties uit de gemeente Renkum en 

medewerkers van onder andere de 

huisartsenpraktijken schriftelijk benaderd met het 

verzoek contact te willen onderhouden met de 

Adviesraad Sociaal Domein. Met bijna al deze 

organisaties is inmiddels afgesproken dat de 

adviesraad wordt uitgenodigd voor een 

toelichting in een overleg, bestuurs- of 

ledenvergadering. Vanzelfsprekend zijn deze 

organisaties en contactpersonen welkom bij een 

openbare vergadering van de adviesraad. 

De adviesraad maakt ook deel uit van de Alliantie 

van Renkumse sociaal-maatschappelijke 

organisaties, die onlangs van start is gegaan. Via 

deze contacten worden ook signalen van 

inwoners opgevangen.  

Veel organisaties vermelden nieuws op hun 

website. Daarom is een verkorte versie aan deze 

nieuwsbrief toegevoegd. Wilt u deze ook op uw 

website plaatsen?  

 

Inhoudelijke thema’s 

Wat waren belangrijke onderwerpen in de 

afgelopen periode? 

- Minimabeleid 

- Jeugdhulp/zorg 

- Beschermd wonen 

- Kinderopvangtoeslag affaire 

We gaan aan de slag met: 

- Dorpsgericht werken/inwonerinitiatieven 

(ongevraagd advies) 

- De omgevingsvisie (een lange 

termijnvisie over alle beleidsterreinen 

van de gemeente) 

- De sportvisie 

 

 

 



 

 

Adviezen doen ertoe 

Onze adviezen doen ertoe, hieronder een 

samenvatting: 

In het advies “Van beschermd wonen naar 

beschermd thuis” zijn vooral de zorgen 

uitgesproken over de spreiding van deze 

personen, het goed ‘landen’ in een wijk en wat 

als het fout gaat. Waar kunnen deze inwoners, 

maar ook andere buurtbewoners dan terecht? 

Deze zorgen zijn goed overgekomen bij de 

gemeente en ze worden meegenomen bij de 

uitwerking van bijvoorbeeld het project GGZ in de 

wijk. 

Een advies over de verordening Jeugdhulp heeft 

ertoe geleid dat er een gesprek heeft 

plaatsgevonden over het 

cliëntervaringsonderzoek en een vervolggesprek 

gepland staat over de nieuwe bijbehorende 

beleidsregels die de medewerkers van het 

sociaal team gaan hanteren. Hierin zullen de 

ervaringen die we van inwoners hebben 

ontvangen besproken worden. Ook is 

afgesproken een vervolggesprek te hebben over 

hoe de gemeente inwoners beter kan bereiken 

en of de inzet van professionele jeugdhulp altijd 

nodig is bij jongeren waar zorgen over zijn.  

Een ongevraagd kort advies werd uitgebracht 

over het risico dat sommige slachtoffers van de 

kinderopvangtoeslagaffaire bij de gemeente 

buiten beeld zouden blijven doordat hun 

specifieke situatie niet in beeld kwam bij de 

officiële instanties. Het college van B&W heeft 

het advies met een duidelijke toelichting 

overgenomen en oproepen geplaatst aan 

slachtoffers om zich te melden.  

 

Een opmerking, geen advies, vanuit de 

adviesraad leidde ertoe dat de “verplichting” van 

mondkapjes in de winkelstraten veranderd werd 

in “advies”. 

 

Meer ongevraagde adviezen 

De gemeente vraagt de Adviesraad Sociaal 

Domein advies over diverse zaken, maar de 

adviesraad kan ook op eigen initiatief 

ongevraagde adviezen aan de gemeente geven 

(‘we maken ons zorgen over…’; ‘we ontvangen 

signalen dat…’). De adviesraad zal hier meer 

gebruik van te gaan maken. En daar kunnen we 

uw input en die van uw achterban goed bij 

gebruiken! Momenteel zijn we bezig met de 

voorbereidingen van een ongevraagd advies 

rondom inwonersinitiatieven. 

 

Oproep! 

Wanneer u ervaringen wilt delen, als u zich 

zorgen maakt of een suggestie hebt voor 

verbetering op het gebied van het sociaal 

domein, neem dan contact op. Zo helpt u de 

dienstverlening van de gemeente Renkum 

verbeteren! 

 

Meer informatie of contact? 

Adviesraad Sociaal Domein gemeente Renkum 

Postbus 9100, 6860 Oosterbeek 

Tel: (026) 3348111 

Mail: adviesraadsociaaldomein@renkum.nl 

Website: 

www.renkum.nl/adviesraadsociaaldomein 
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Bijlage: Informatie voor op de website van netwerkorganisaties over de Adviesraad Sociaal Domein 

van de gemeente Renkum 

 

De Adviesraad Sociaal Domein stelt zich voor 

De Adviesraad Sociaal Domein van de gemeente Renkum is onafhankelijk en adviseert het college van 

burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd over het sociaal domein: o.a. over participatie, de 

Wmo en jeugdzorg. Dit doet de adviesraad vanuit het inwonersperspectief. Het gaat er dus steeds om hoe 

beleid en uitvoering ervaren worden door inwoners en hoe verbeteringen gerealiseerd worden. 

De leden van de Adviesraad Sociaal Domein komen uit de zes dorpen van onze gemeente en doen hun 

best om op de hoogte te zijn van de belangrijkste actuele onderwerpen. Omdat hun mogelijkheden 

uiteraard beperkt zijn willen zij graag met meer inwoners in gesprek komen. Daarom worden nu 

organisaties en sleutelfiguren in de gemeente benaderd met de vraag of zijn hun leden/achterban willen 

wijzen op de Adviesraad Sociaal Domein om hun ervaringen te delen.  

Inwoners worden nadrukkelijk uitgenodigd om vragen, knelpunten of verbeterpunten op het gebied van het 

sociaal domein kenbaar te maken. Dit kan via inspreken tijdens een vergadering of via mailcontact. Meer 

informatie is te vinden op onze website: www.renkum.ml/adviesraadosciaaldomein  
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http://www.renkum.ml/adviesraadosciaaldomein
mailto:adviesraadsociaaldomein@renkum.nl
http://www.renkum.nl/adviesraadsociaaldomein

