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Reactie ongevraagd advies t.a.v. formulering beschikkingen en plan blad 2 van 2 
van aanpak 

Inleiding 
De Adviesraad Sociaal Domein (ASD) heeft de bevoegdheid ongevraagd advies uit te 
brengen aan het college van B&W. De ASD heeft hiervan gebruik gemaakt door haar 
schrijven van 23 maart 2017. Hierin adviseert zij op diverse fronten in de formulering 
van beschikkingen en het gebruik van het Plan van Aanpak zoals deze gehanteerd 
worden in de uitvoering van de Wmo en Jeugdwet. 

Centrale vraag 

Gaat u akkoord met de opgestelde reactie op het uitgebrachte advies van de ASD? 

Argumenten 
De adviezen van de ASD komen in veel gevallen overeen met de ontwikkelpunten zoals 
geformuleerd naar aanleiding van de cliëntervaringsonderzoeken in 2016 en zoals door 
de gemeente geconstateerd in de uitvoering. Om uitvoering te geven aan deze 
ontwikkelpunten is een juridisch kwaliteitsmedewerker actief in team De Kleine Schans. 
Als gevolg hiervan worden de adviezen van de ASD overgenomen. 
Kader 

Verordening Adviesraad Sociaal Domein 

Draagvlak 
De conceptreactie is opgesteld in afstemming met de juridisch kwaliteitsmedewerker 
aangezien haar werkzaamheden nauw verbonden zijn aan de adviezen van de ASD. 
Aanpak/ui tvoering 
Na akkoord wordt de reactie verzonden aan de ASD. 

Bij lage(n) 
- Advies van ASD 
- Conceptreactie 


