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Geachte college, 
 

 
In de daartoe opgestelde verordening is te lezen dat het gemeentebestuur de 
clientenparticipatie vorm geeft door overleg met het OBD. 
Het OBD mag op voorwaarden gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen. 
 
Het OBD neemt haar taak zeer serieus en heeft ter voorbereiding op een gedegen advies tijd 
nodig. Deze tijd is niet alleen nodig om de stukken door te nemen en te toetsen aan bestaand 
beleid, maar de tijd is ook nodig om te kunnen overleggen. 
 
Het OBD hanteert werkgroepen die bestaan uit leden (vertegenwoordigers van organisaties en 
cliënten) die beschikken over kennis en/of (praktijk)ervaring op relevante onderwerpen.   
Op die manier worden zaken eerst voorbesproken en uitgewerkt binnen de werkgroep om 
daarmee als een voorlopig advies ter goedkeuring aan het algemeen bestuur voorgelegd te 
worden. Zaken kunnen bestaan uit signaleringen vanuit het werkveld of aangeleverde stukken 
ter beoordeling, maar ook uit vragen die mondeling zijn gesteld. 
 
De leden van het OBD zijn vrijwilliger en vertegenwoordigen één of meerdere organisaties in 
het sociaal domein en/of zijn zelf cliënt (van bijvoorbeeld GGz of WMO). Binnen de eigen 
organisatie vervullen de leden veelal een taak die de nodige tijd vraagt en soms hebben ze 
naast de vrijwillige/maatschappelijke functies ook nog gewoon een baan. Cliënten hebben vaak 
te maken met persoonlijke problematiek en vinden toch de tijd en energie om bij te dragen aan 
het OBD. Het OBD is blij met de inzet van al haar leden en waakt er voor om te voorkomen dat 
leden afhaken door overvraging/overbelasting. 
 
Het mag duidelijk zijn dat het bijeenroepen van een werkgroep op zich al de nodige tijd vraagt. 
Reken daarbij het inlezen, informatie inwinnen, reageren, uitwerken, terugkoppelen en ter 
goedkeuring voorleggen van stukken, dan kost dat al snel een paar weken. 
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Het OBD wil het college, beleidsmedewerkers en ambtenaren die werkzaam zijn binnen de 
gemeente Dronten hier graag op attenderen en zij vraagt om begrip en medewerking als er een 
beroep op het OBD wordt gedaan. De termijn van 6 weken zoals genoemd bij artikel 4.2 in de 
verordening is echt nodig om een goed onderbouwd advies te kunnen uitbrengen. 
 
Het OBD is er van op de hoogte dat er binnen de gemeente ook gewerkt wordt met 
medewerkers die tijdelijk zijn aangesteld en/of vanuit een andere woonplaats komen. 
Het OBD merkt dat deze medewerkers niet altijd goed op de hoogte lijken te zijn van de 
afspraken die er bestaan met het OBD middels de verordening, maar dit lijkt ons wel van groot  
belang. 
 
Het OBD is de mening toegedaan dat er tijdswinst te behalen valt door in een vroeg stadium al 
overleg te voeren over onderwerpen die vallen onder de Jeugdwet, WMO of Participatiewet.  
Niet alleen de afdelingen die op een directe manier hierbij betrokken zijn, maar juist ook de 
afdelingen die op een indirecte wijze hiermee te maken hebben kunnen het OBD benaderen om 
zo vooraf implementatie van deze wetgeving en praktische zaken behorende bij deze 
doelgroepen te borgen. Als voorbeeld halen we hierbij het u bekende probleem rondom de 
afvalcontainers aan, waarbij achteraf allerlei aanpassingen gedaan moeten worden, die met 
overleg vooraf simpelweg voorkomen hadden kunnen worden. Nu in het VN-verdrag de 
toegankelijkheid een grote rol speelt, verwacht het OBD dat in de toekomst ook andere 
afdelingen zijdelings te maken krijgen met het OBD. 
 
Het OBD ziet haar rol niet als verbeteraar van teksten op punten en komma’s, maar echt op het 
toetsen van inhoud van beleid en het (zo vroeg mogelijk) adviseren bij het opstellen van beleid. 
Het OBD hoopt dat u het hiermee eens kunt zijn. 
 
Het OBD zal binnenkort haar naam wijzigen in Adviesraad Sociaal Domein Dronten om 
daarmee duidelijk te maken dat wij als een adviesraad gezien moeten worden en niet als 
cliëntenraad, waarvan de betekenis over het algemeen een hele andere is. We komen hier nog 
uitgebreid op terug. 
 
Advies: 
Het OBD wil u graag attenderen op het belang van tijdig overleg met het OBD en het tijdig 
vragen van advies aan het OBD.  
Daarbij vragen wij u om álle betrokken medewerkers op de hoogte te stellen van de rol van het 
OBD binnen de gemeente Dronten.  
Het OBD hoopt dat bovenstaande uitleg u heeft kunnen overtuigen van dit belang. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens het bestuur van het OBD, 
 
 
 
 
 
Lia Flipse, ambtelijk secretaris OBD 


