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Onderwerp: borging rol Adviesraad Sociaal Domein Weesp na bestuurlijke fusie

Geachte Raadsleden,

Aanleiding
De voorbereidingen op de gemeentelijke samenvoeging van Amsterdam en Weesp in 2022 zijn
in volle gang. Om de identiteit en belangen van de Weesper inwoners te borgen zijn bestuurlijke
afspraken gemaakt. Eén van deze afspraken richt zich op de rol van de Weesper Adviesraad
Sociaal Domein na de fusie. Uit het bestuursakkoord komt een opdracht naar voren om de korte
lijnen met (kwetsbare) inwoners te borgen door de Weesper Adviesraad in te vlechten binnen
de Stedelijke Adviesraden van Amsterdam.
Tegelijkertijd heeft de Weesper Adviesraad een eigen zienswijze opgesteld met als voorstel om
korte lijnen te creëren richting de op te richten Bestuurscommissie. Hierbij bieden wij u namens
de Adviesraad deze zienswijze aan.
Middels deze brief willen wij u informeren over de borging van de rol van onze Weesper
Adviesraad na de fusie. Allereerst lichten we kort de opdracht toe uit het bestuursakkoord en
beschrijven we hoe beleidsadvisering in Amsterdam ingericht is. Vervolgens informeren we u
over het proces omtrent de invlechting van de Adviesraad van Weesp en gaan we verder in op
de zienswijze van de Adviesraad in relatie tot de Bestuurscommissie.
Opdracht bestuursakkoord Adviesraad
In het bestuursakkoord is afgesproken dat er een gezamenlijk Plan van Aanpak binnen het
Sociaal Domein opgesteld wordt om de overgang naar het Amsterdamse stelsel goed te
structureren. Hierbij is speciale aandacht voor het behoud van de specifieke Weesper werkwijze
van het sociaal wijkteam; korte lijnen, de goede onderlinge samenwerking en een integrale
werkwijze. In dit plan van aanpak dient de inpassing van de Adviesraad Sociaal Domein van
Weesp in de structuur van Amsterdam – met drie Stedelijke Adviesraden - meegenomen te
worden als een van de manieren om de korte lijnen met kwetsbare burgers te onderhouden. In
dit proces is tevens aandacht voor de bredere thema’s waarover de Adviesraad Sociaal Domein
van Weesp adviseert.
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Adviesstructuren in Amsterdam
In tegenstelling tot de gemeente Weesp, waarbij één Adviesraad advies uitbrengt over brede
thema’s binnen het Sociaal Domein, zijn er in Amsterdam drie formele Stedelijke Adviesraden
die adviseren over respectievelijk de Wmo, Jeugd en Participatie. Cliëntenbelang Amsterdam
(CBA) is een ander belangrijk adviesorgaan binnen de gemeente Amsterdam. Deze
onafhankelijke belangenbehartigingsorganisatie ondersteunt de stedelijke Wmo-adviesraad en
het Jeugdplatform, maar kunnen ook gevraagd en ongevraagd het College van Amsterdam
adviseren. Naast deze adviesstructuren bestaan er nog diverse andere
belangenbehartigingsplatformen, waaronder Platform Mantelzorg, Platform Langdurige Zorg en
Platform GGZ.
Proces invlechting Adviesraad Sociaal Domein Weesp
Zoals u kunt lezen is er binnen de gemeente Amsterdam geen adviesstructuur die over het hele
spectrum binnen het Sociaal Domein adviseert. Het beleid op het gebied van Wmo, Jeugd en
Participatie wordt door de Centrale Stad in Amsterdam opgesteld en vervolgens aan de drie
Stedelijke adviesraden voorgelegd. Om op beleidsstukken aangaande het Sociaal Domein te
adviseren namens de Weesper inwoners is aansluiting bij de verschillende stedelijke
adviesstructuren dan ook noodzakelijk. Op dit moment brengen wij onze Adviesraad in
verbinding met de Amsterdamse adviesorganen en onderzoeken we gezamenlijk hoe we deze
invlechting goed vorm kunnen geven.
Zienswijze Adviesraad inzake advisering na fusie
In 2020 heeft de Adviesraad Sociaal Domein Weesp verkent wat de mogelijkheden zijn voor
vertegenwoordiging van de inwoners van Weesp binnen de adviesstructuren van de gemeente
Amsterdam. Dit heeft geleid tot een ongevraagd advies aan het College over de ontwikkeling
van een platform voor onafhankelijke inwonersondersteuning in Weesp.
Naar aanleiding van dit ongevraagd advies zijn we in gesprek gegaan met de Adviesraad.
Tijdens dit gesprek werd duidelijk dat het advies twee afzonderlijke kwesties betreft.
Ten eerste richt de Adviesraad zich in haar advies op inwonersondersteuning op individueel
niveau. De Adviesraad beveelt aan om ondersteuning te organiseren vanuit een breder opgezet
platform bestaand uit organisaties in het maatschappelijk middenveld en de overheid. Inwoners
kunnen bij zo’n platform laagdrempelig en informeel informatie inwinnen over mogelijkheden die
de samenleving en de gemeente te bieden heeft. Wij zien duidelijke raakvlakken met de
oprichting van het Weesper Maatschappelijk Ondersteunings Punt (ofwel, de Weesper MOP).
Hierin wordt er een inloopspreekuur bemand door verschillende organisaties die een breed
aanbod bieden voor inwoners met vragen. Inwoners kunnen met diverse vragen tevens terecht
bij het Sociaal Loket.
De tweede kwestie betreft belangenbehartiging van inwoners op bestuurlijk niveau. Hiervoor
heeft de Adviesraad een “Zienswijze advisering Sociaal Domein na bestuurlijke fusie Weesp –
Amsterdam” opgesteld. Deze kunt u vinden in de bijlage. In de zienswijze adviseert de
Adviesraad om op lokaal niveau een aanvullende adviesstructuur te behouden, ook na de
bestuurlijke fusie. Een adviesstructuur die de gekozen bestuurscommissie gaat voeden met
informatie over de wensen en behoeften van Weespers in het sociaal domein.
De Adviesraad wil graag met u als Raad over dit advies in gesprek. Het College neemt
hier geen standpunt over in en zal hierover geen advies aandragen. Wel brengen wij de
zienswijze via deze route bij u onder de aandacht. Wij adviseren de Adviesraad om met de
Commissie WZ in gesprek te gaan zodat zij hun advies verder aan u kunnen toelichten. Wij
vragen het Agendaberaad om hier tijd voor vrij te maken.
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Vervolg
In een later stadium praten wij u graag verder bij over de invlechting van de Adviesraad Sociaal
Domein van Weesp binnen de Amsterdamse adviesstructuren, waarbij de focus ligt op
advisering op beleidsstukken binnen het Sociaal Domein.
Indien gewenst kunnen we tevens een sessie voor u organiseren, waarin we u verder
informeren over de adviesstructuren in Amsterdam.
Vragen?
Mocht u over deze brief nog vragen hebben, neemt u dan gerust contact met ons op. Wij zijn
bereikbaar op (0294) 491 391.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van de gemeente Weesp,

A.M. Roos,
gemeentesecretaris
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