Aan het bestuur van de gemeente Delft
Delft, 3 juni 2014
Advies van het Panel Werk en Inkomen de voorgestelde nieuwe adviesstructuur binnen het gehele
sociale domein.
Het Panel werk en inkomen heeft kennis genomen van de voorgestelde volledig nieuwe
adviesstructuur waarin bij de advisering onderscheid wordt gemaakt in de adviezen van:
- Belanghebbenden (cliënten e.d.)
- Belangenbehartigers (bijvoorbeeld maatschappelijke organisaties)
- Belangenwegers (overkoepelend, onafhankelijk adviseurs).
Het Panel kan zich hier in vinden.
De voorgestelde werkwijze is geheel nieuw. Het panel meent dan ook dat deze structuur
geïmplementeerd kan worden, maar dat al werkend, indien nodig, bijstellingen plaats moeten
kunnen vinden. Dit past ook bij het concept ‘Innovatie Sociaal Domein’. Ook daarin wordt al
werkende weg gezocht naar een optimale werkwijze en afstemming.
Toch heeft het Panel enkele aandachtspunten die in lijn zijn met de voorgestelde structuur. De
voorgestelde Participatieraad weegt de belangen. Naar de mening van het Panel moet het zo zijn dat
de personen die zitting hebben in deze Participatieraad op geen enkele wijze een belang hebben bij
de uit te brengen adviezen.
Een ander aandachtspunt is het voorkomen van onnodige bureaucratie. Het mag niet zo zijn dat een
dergelijke getrapte advisering leidt tot veel langere adviestermijnen. Ook het doen van een formele
adviesaanvraag moet snel en doeltreffend kunnen plaatsvinden. Ook het terugkoppelen van het
definitieve advies van de Participatieraad naar de raden van belanghebbenden en belangenbehartigers vraagt aandacht.
Niet alle onderwerpen waarop een advies wordt gevraagd lenen zich voor een advies van de
Participatieraad. Een advies over een domeinspecifiek onderwerp kan worden gegeven door
belangenbehartigers en belanghebbenden.
De voorgestelde structuur vraagt een goede en intensieve ambtelijke ondersteuning. Een dergelijke
ondersteuning is nodig om deze vorm van advisering te laten slagen. De rol van de voorzitters moet
verder worden uitgewerkt.
Het panel is zeer benieuwd naar de verdere implementatie van de adviesstructuur.
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