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Het belang van een goede informatievoorziening in het sociaal 

domein 
 

De Adviesraad Sociaal Domein (ASD) vindt het belangrijk om alle Bestenaren zo goed mogelijk te 

informeren over onderwerpen in het sociaal domein. In de praktijk lukt het niet altijd om dat tijdig 

te doen.  

 

Wat voor soort informatie verstrekt het ASD? 

− De adviesraad heeft te maken met de Participatiewet, de Jeugdwet en de Wmo. Hieruit komt 

informatie uit de praktijk of uit de eigen agenda van de adviesraad.  

− Informatie afkomstig uit afspraken die de Adviesraad maakt of heeft gemaakt met de gemeente. 

Het gaat hier om informatie waarover de gemeente beschikt, voornamelijk afkomstig van 

afdelingen intern. Het contact met een behandelend ambtenaar is belangrijk om goed inzicht te 

krijgen in de visie en handelwijze van de gemeente. 

− De gevraagde informatie kan noodzakelijk zijn om, gevraagd of ongevraagd, advies uit te brengen 

aan het College van Burgemeester en Wethouders. 

 

Wat is de praktijk in een aantal gevallen? 

De gevraagde informatie die “normaal” beschikbaar zou moeten zijn komt later dan verwacht. Er 

kunnen oorzaken zijn waarom deze informatie nog niet beschikbaar is.  Een goede communicatie met 

alle betrokken partijen is belangrijk om het gewenste resultaat te bereiken: het opleveren van de 

gevraagde informatie.  

 

Actuele onderwerpen voor de ASD 

Op dit moment spelen er diverse aandachtspunten voor de Adviesraad Sociaal Domein, bijvoorbeeld 

het inzicht in en de controle over de uitvoering van beleid door de gemeente. Voorbeelden hiervan 

zijn de participatiewet en ontwikkelingen in de jeugdzorg.  

− De participatiewet en de inspanningen van de gemeente om uitkeringsgerechtigden (met name 

mensen met een beperking of een achterstand tot de arbeidsmarkt) naar een betaalde baan te 

begeleiden.  

− Ontwikkelingen in de jeugdzorg, waaronder (gok)verslaving, scholing- en/of 

opleidingsproblematiek,  burn-out , en werk en inkomen of het gebrek hieraan.  

− Het leerlingenvervoer voor kinderen/jong volwassenen die buiten onze gemeente diverse 

soorten scholen en/of opleidingen volgen. Voor het nieuwe schooljaar zullen er wellicht nieuwe 

spelregels worden vastgesteld.  

Dit vereist goede informatie-uitwisseling door alle betrokken partijen.  

 

Dit is slechts een kleine greep uit het aandachtgebied van de Adviesraad Sociaal Domein, waar met 

een tiental gemotiveerde vrijwilligers gewerkt wordt voor onze medeburgers. Meer informatie: 

www.asdb.nl 

 

http://www.asdb.nl/

