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Betreft:  Ongevraagd advies communicatie en informatie  
Datum:  18 oktober 2017 
 
Geacht college, 
 
Allereerst onze dank en waardering voor de manier waarop de gemeente Rijssen-Holten 
samenwerkt met de Adviesraad Sociaal Domein (ASD) en deze mede positie heeft gegeven. De 
interactie met het college en de medewerkers van de gemeente Rijssen-Holten verloopt buiten-
gewoon goed en prettig. We weten elkaar te vinden. Ook de wijze van terugkoppeling op onze 
advisering wordt door de ASD gewaardeerd. 
 
Om onze taken nog beter te kunnen uitvoeren hebben wij een drietal wensen/opmerkingen: 

1. Om een goed afgewogen en gedegen advies te kunnen opstellen is voldoende tijd een 
belangrijke voorwaarde. Het is sinds de oprichting van de ASD meerdere keren 
voorgevallen dat er met veel stoom en kokend water adviezen opgesteld moesten worden 
vanwege snel naderende deadlines. Dat kan; soms is er gewoonweg weinig tijd. Ons 
ongevraagd advies in deze is om extra aandacht te hebben voor zo spoedig mogelijke 
communicatie en informatie richting ASD. Bij voorkeur aan de kop van het proces, zodat er 
maximale tijd beschikbaar is om te komen tot een gevraagd advies. 

2. Het sociaal domein betreft een breed terrein; zowel voor de gemeente Rijssen-Holten als 
voor de ASD. Het is gebleken dat bepaalde thema’s en bijvoorbeeld beleidsdocumenten 
de ASD niet of te laat hebben bereikt. Dat is een gemiste kans voor beide partijen. Dit 
heeft ongetwijfeld ook te maken met het feit dat de ASD nog niet zo lang geleden is 
geformeerd en dat we met elkaar in een opbouwende fase zitten. Het is niet zo dat wij als 
ASD overal iets van willen vinden. Integendeel. Wel willen wij graag de kans krijgen om, 
vanzelfsprekend vóór en namens onze achterban, waar nodig en wenselijk gevraagde en 
ongevraagde adviezen op te kunnen stellen. Wellicht is het mogelijk om een interventie 
‘communicatie en informatie richting ASD’ als standaard onderdeel binnen de 
beleidsmatige werkprocessen op te nemen.  

3. Het sociaal domein is één van de domeinen binnen de gemeente Rijssen-Holten. De 
connectie is er; maar zoals hierboven aangegeven zijn er nog wel enkele 
aandachtspunten. De ASD wil de aankomende tijd ook graag meer aansluiting krijgen met 
de andere domeinen. De link met het ruimtelijk domein is inmiddels gelegd; de 
herinrichting van het centrum heeft naast ruimtelijke- ook sociale effecten. Dit geldt ook 
voor bijvoorbeeld de ontwikkelingen rondom het zwembad. Graag ziet de ASD ook vanuit 
de gemeente Rijssen-Holten een investering in de samenwerking met de andere domeinen 
zodat er in de toekomst, met betrekking tot advisering van de ASD, zo min mogelijk sprake 
is van mosterd na de maaltijd. 

 
Waar dit ongevraagd advies mee begon, eindigt het ook. De ASD is erg tevreden en wil dat graag 
zo houden door scherp en alert te blijven en te blijven communiceren. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
E. Kamp, voorzitter     J.A. Plomp, secretaris 


