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Naar een brede Adviesraad 

Maatschappelijke Ontwikkeling

• Reden: praktijkervaringen , versnippering, witte vlekken

• WAT: wens om te komen tot integrale advisering 

(gezamenlijke afwegingen, bundeling overwegingen, 

voorkomen dubbelingen) voorkomen dubbelingen) 

• HOE: van 4 afzonderlijke en separate adviezen naar 1 

samenhangend  en aldus representatief en kwalitatief goed 

advies

• VIA: een helder proces: advies aanvragen, zonodig

begeleiden adviesraad, advies verwerken in bestuurlijke 

besluitvorming
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Belang van de adviesraad MO

• Formele inspraak (juridisch geregeld tot aan RvS)

= betrekken nadat�

• KERN: Interactieve beleidsformulering en • KERN: Interactieve beleidsformulering en 

beleidsevaluatie: burgers/organisaties

= betrekken tijdens�

• Ervaring in praktijk: belang Agendavorming:

=betrekken voordat�



Uitgangspunten adviesraad MO

• Onafhankelijkheid, vrijheid van handelen (inrichting organisatie, 

budgetsubsidie) o.b.v. samen gemaakt  kader

• Onafhankelijk voorzitter (vrijwilliger)

• Bestuur (niet per se onafhankelijk, maar wel bestuurskracht)• Bestuur (niet per se onafhankelijk, maar wel bestuurskracht)

• Adviesraadleden (doelgroepvertegenwoordigers), aantal tevens 

lid commissie

• Commissies (10): vrijwilligers, ervaringsdeskundig, professioneel 

deskundig

• Van de 10 cie is 1 de WSW-cie, gevoed vanuit de regionale 

WSW-raad. WSW-cie. krijgt hiervoor de gewenste ruimte.



Afstemming adviesraad MO en 

WSW-raad

• Start WSW-raad -->>>-- naar WSW –cie.

Bij de start geheel onafhankelijk, ook financieel;

Van eigen budget een bijdrage in de gehele kosten MO-raad;

• Zelfstandig functioneren in de MO-raad• Zelfstandig functioneren in de MO-raad

Waarborgen WSW – problematieken  ( MO-raad zijn 10 cie’.s);

• Eigen initiatieven worden ondersteunt en gefaciliteerd 

WSW-cie. kan gebruik maken van adviezen ban bestuur en cie’s;

Samenwerking met alle WSW-raden aangesloten bij 

Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid-Limburg (11 gemeenten)



Hoe kom je tot een advies dat 

ertoe doet?

• Tijdig gevraagd (adviesraad moet kans krijgen kennis te 
nemen, kans op verheldering, te onderzoeken/verdiepen, 
te beoordelen, te formuleren)

• Concreet maken: Advies vragen via brief en conceptnota: 
heel concreet: wat wil je weten, formuleer concrete vragen 
aan de adviesraadaan de adviesraad

• Ondersteuning geven: Licht het desgevraagd (of op 
voorhand) toe in de adviesraad (jij bent de inhoudelijk 
contactpersoon)

• Verwerking advies: laat aan de adviesraad en aan college 
en gemeenteraad zien wat je met het advies hebt gedaan 
(bijv. via overlegparagraaf met argumenten overname of 
toch weerleggen (delen van) advies.



Interne boodschap

• Zorg dat je beleidsvoorstel draagvlak heeft in de lokale 
samenleving

• Gemeenteraad en College hechten belang aan advies van 
de adviesraad MO

• Heeft jouw beleidsvoornemen effecten op kwetsbare 
burgers, schakel dan adviesraad MO in via contactpersoon 
(Leo Peters) op de beschreven wijze

• Beter een advies teveel gevraagd dat een te weinig

• Bij twijfel: overleg met contactpersoon voor de adviesraad



‘Ik vind het 

heerlijk om hier 

te wonen!

Er is ontzettend 

veel te doen in 

het Glaspaleis, 

bij Cultura 

Nova en op 

de poppodia in 

het theater en 

de Nieuwe Nor.’de Nieuwe Nor.’

Mirthe Weening


