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Titel: De adviesraad van Dronten krijgt een nieuwe naam
Een nieuw hoofdstuk voor inspraak van de inwoners in de gemeente Dronten
Adviesraad Sociaal Domein Dronten (ASD) is de nieuwe naam van de adviesraad die voorheen
Overlegorgaan Belangenbehartiging Dronten (OBD) heette.
De adviesraad vertegenwoordigt de inwoners van de gemeente Dronten en adviseert namens hen
gevraagd en ongevraagd het college van burgemeester en wethouders over het
sociaalmaatschappelijk beleid. Dat omvat alles wat te maken heeft met de Jeugdwet, de Wet
Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en de Participatiewet. Indirect zijn ook armoede en
eenzaamheid onderwerpen die de aandacht hebben van de ASD.
In de praktijk komt het er op neer dat we over de schouder meekijken met de gemeente Dronten als
het gaat om zaken waar de inwoners mee te maken krijgen die hulpmiddelen en/of ondersteuning
nodig hebben omdat ze beperkingen hebben. Die beperkingen kunnen lichamelijk zijn, geestelijk of
allebei. Dat geldt voor alle inwoners van jong tot oud en van arm tot rijk. De verordeningen of
beleidsstukken die in voorbereiding zijn en die daar direct of zijdelings mee te maken hebben worden
door de ASD beoordeelt.
Waarom een nieuwe naam?
Als ASD vinden we de nieuwe naam Adviesraad Sociaal Domein (ASD) Dronten passender bij wat we
doen.
Bovendien maakt het voor veel inwoners meteen duidelijk wie we zijn, omdat het woord adviesraad
terugkomt in de naam.
Waarom is er een adviesraad?
De gemeente Dronten is verplicht om inwoners te betrekken bij de besluitvorming over beleid in het
Sociaal Domein, de Jeugdwet en de WMO. Hiervoor is een verordening opgesteld waaruit blijkt hoe
dit in de gemeente Dronten geregeld is.
In die verordening staat vermeld hoeveel mensen er in de adviesraad mogen zitten en hoe de
samenstelling daarvan moet zijn, dit om een zo goed mogelijke vertegenwoordiging te hebben van
alle inwoners in de gemeente Dronten.
Belangrijk om te weten is dat de adviesraad geen individuele problemen kan behandelen. Dus pas als
er signalen zijn van diverse inwoners over een onderwerp kan de ASD actie ondernemen.
Adviezen:
De Adviesraad Sociaal Domein (ASD) Dronten mag gevraagd en ongevraagd advies geven.
Als er binnen de gemeente gewerkt wordt aan nieuwe plannen of stukken die te maken hebben met
het Sociaal Domein of met toegankelijkheid in het algemeen is het de bedoeling dat de ASD wordt
gevraagd om mee te kijken. Daarnaast mag de ASD ook te allen tijde ongevraagd adviseren. Dat
laatste gebeurt vaak naar aanleiding van signalen vanuit de inwoners via de bij de ASD aangesloten
organisaties/verenigingen. Ter voorbereiding van een advies worden de vertegenwoordigers van
aangesloten organisaties/verenigingen die in de adviesraad deelnemen betrokken.
Afhankelijk van het onderwerp wordt er een werkgroep gevormd die specifiek daarvoor informatie
kan halen vanuit hun achterban. Dit om het advies zo goed mogelijk voor te bereiden en te
onderbouwen.

Een advies moet door de gemeente worden meegenomen in de besluitvorming. Als het college de
adviezen niet opvolgt, moet zij de ASD met goed onderbouwde argumenten informeren waarom het
advies niet is overgenomen.
Wie nemen deel in adviesraad?
In de ASD (Adviesraad Sociaal Domein) Dronten zitten verschillende vertegenwoordigers van
verenigingen en/of organisaties, maar er zitten ook cliënten in de ASD die zelf gebruik maken van de
voorzieningen vanuit de WMO, Jeugdwet en/of Participatiewetgeving. Bijvoorbeeld cliënten die zelf
in een rolstoel zitten, die zelf te maken hebben met begeleid werken, met de GGz of met
problematiek rondom jeugd.
Naast de cliënten zijn op dit moment de volgende verenigingen/organisaties in de ASD
vertegenwoordigd:
De Meerpaal Welzijn, Stichting Onder Dak, Diaconieën, Burgers in de Knel, FNV, CNV, De Herberg, de
Voedselbank, IMpact, klankbordgroep GGz, verschillende ouderenbonden en senioren in het
algemeen.
(De voorzitter en de secretaris van de ASD zijn onafhankelijk. Behalve de secretaris werken alle
overige deelnemers aan de ASD op vrijwillige basis.)
Meer dan alleen het Sociaal Domein:
Door nieuwe wetten zal het werk van de ASD (Adviesraad Sociaal Domein) Dronten meer gaan
omvatten dan alleen het Sociaal Domein. In het VN-verdrag is geregeld dat álle inwoners mee
moeten kunnen doen in de samenleving.
Het VN-verdrag verplicht gemeenten om aan de slag te gaan met een aantal zaken:
In het VN-verdrag zijn de rechten van mensen met een beperking op verschillende levensterreinen
vastgelegd. Uitgangspunt van het VN-verdrag is dat mensen met een beperking volwaardig mee
kunnen doen in de samenleving.
Het VN-Verdrag voor de rechten van mensen met een beperking geldt niet alleen voor mensen in
een rolstoel en gaat niet alleen over de toegankelijkheid van gebouwen. Het gaat ook over informatie
en communicatie, de toegankelijkheid van onderwijs, arbeid, wonen en vrije woningkeuze, mobiliteit
en het aanbod van goederen en diensten zoals horeca, detailhandel en betalingsverkeer. Er wordt
rekening gehouden met alle typen beperkingen: fysiek, zintuigelijk, verstandelijk, psychisch en
chronische ziekte.
Gemeenten zijn verplicht een lokale inclusie agenda op te stellen. Inclusie wil zeggen; iedereen kan
meedoen en iedereen hoort er bij. Het is van groot belang dat álle inwoners, organisaties en
ondernemers worden betrokken bij deze lokale inclusie agenda. Het gaat immers ook om
“bewustwording” bij de mensen die geen beperking ondervinden. Hoe kunnen ook zij bijdragen aan
het mogelijk maken van een inclusieve samenleving
Informatie:
Wilt u naar aanleiding van dit artikel meer informatie over de ASD (Adviesraad Sociaal Domein)
Dronten, dan kunt u hiervoor contact opnemen via de mail: secretaris@asd-dronten.nl of telefoon:
06-16608018, of u kunt terecht op onze website: www.asd-dronten.nl

