
Uitgangspunten voor de nieuwe SMO-Raad  
 

1. Inleiding 
Deze$notitie$bevat$een$aantal$uitgangspunten$voor$de$inrichting$van$de$Raad$voor$de$
Sociaal7maatschappelijke$Ondersteuning$(de$SMO7Raad)$in$Brunssum.$Deze$Raad$
is$$vanaf$1$januari$2015$de$opvolger$van$de$WMO7$,$de$WWB7$$en$de$WSW7Raden.$De$
uitgangspunten$zijn$gebaseerd$op$de$gemeentelijke$Verordening)adviesraad)sociaal/
maatschappelijke)ondersteuning)gemeente)Brunssum)alsmede$op$uitvoerige$interne$
discussies.$$ 
 
Het$bestuur$heeft$alle$leden$en$leden$in$spé$van$de$nieuwe$SMO7Raad$op$22$januari$
2015$uitgenodigd$om$over$de$uitgangspunten$te$discussiëren$en$om$eventuele$$vragen,$
opmerkingen$en$suggesties$voor$verbetering$en/of$aanpassing$voor$te$leggen.$ 
Mede$op$basis$hiervan$zijn$er$nu$een$aantal$belangrijke$uitgangspunten$voor$de$nieuwe$
Raad$geformuleerd.$Deze$worden$in$deze$notitie$vastgelegd.$Ze$dienen$de$komende$tijd$
als$leidraad$voor$het$handelen$van$de$Raad$en$haar$leden. 
Gelet$op$de$zeer$grote$veranderingen$waar$we$de$komende$tijd$mee$te$maken$krijgen,$is$
hiermee$het$laatste$woord$nog$niet$gezegd.$Er$zal$ongetwijfeld$sprake$zijn$van$dynamiek$
die$zal$leiden$tot$aanpassingen$van$deze$notitie.$ 
 
In$deze$notitie$worden$de$genomen$besluiten$over$de$uitgangspunten$steeds$voorzien$
van$een$toelichting.$Wanneer$we$een$enkele$keer$nog$niet$zover$zijn$dat$er$al$besluiten$
kunnen$worden$genomen,$worden$door$het$bestuur$wèl$voorstellen$gedaan$om$deze$
voor$te$bereiden.$Het$is$de$bedoeling$dat$over$hooguit$enkele$maanden$ook$over$deze$
punten$kan$worden$besloten. 
In$hoofdstuk$2$van$deze$notitie$wordt$nader$ingegaan$op$doel$en$taken$van$de$nieuwe$
SMO7Raad.!In$hoofdstuk$3$wordt$de$besluitvorming$over$de$samenvoeging$van$de$
huidige$participatieraad$(de$WMO7Raad)$en$de$cliëntenraden$(de$oude$WWB7$en$de$
WSW7$raad)$besproken.$In$hoofdstuk$4$wordt$ingegaan$op$de$voors$en$tegens$van$vaste$
werkgroepen$en$ad$hoc$(tijdelijke)$groepen.$In$hoofdstuk$5$komen$de$overige$besluiten$
aan$de$orde.$Hoofdstuk$6$tenslotte$geeft$een$samenvatting$van$alle$genomen$besluiten$
over$de$inrichting$van$de$nieuwe$SMO7Raad.$ 
De$op$de$besluiten$gebaseerde$organisatie$van$de$SMO7Raad$(zeg$maar:$het$
organogram)$is$opgenomen$in$een$afzonderlijke$bijlage.$Omdat$nog$niet$alle$hiervoor$
nodige$besluiten$zijn$genomen,$heeft$dit$organogram$een$voorlopig$karakter. 
 
 
 
 

2. Doel en taken van de SMO Raad 
Het$doel$van$de$SMO7Raad$wordt$in$de$in$aanhef$genoemde$verordening$)als$volgt$
omschreven: 

•$ de$SMO7raad$is$een$onafhankelijke$adviesraad$die$gevraagd$en$ongevraagd$(dus$
op$eigen$initiatief)$advies$uitbrengt$aan$het$College$van$B&W$

•$ het$doel$van$de$SMO7Raad$sluit$aan$bij$de$visie$op$het$brede$sociale$domein$van$
de$gemeente$Brunssum$

•$ binnen$het$sociaal$domein$wordt$steeds$minder$in$$doelgroepen$gedacht$en$wordt$
steeds$meer$integraal$gewerkt.$Iedereen$moet$mee$kunnen$doen,$ongeacht$



beperking,$etniciteit,$leeftijd$of$inkomenspositie.$Daar$past$een$integrale,$dus$niet$
zozeer$op$$specifieke$doelgroepen$gerichte,$advisering$van$de$SMO7Raad$bij$

•$ de$SMO7Raad$heeft$tot$doel$om$met$zijn$adviezen$een$bijdrage$te$leveren$aan:$
7$het$bevorderen$van$zelfredzaamheid$en$eigen$verantwoordelijkheid$van$alle$
Brunssumse$inwoners,$waarbij$rekening$wordt$gehouden$met$kwetsbare$
individuen$en$groepen$$

$$$$$$$$$$7$het$bevorderen$van$gezondheid$en$het$terugdringen$van$sociaal7economische$$$ 
$gezondheidsverschillen$
7$$het$bereiken,$ondersteunen$en$adviseren$van$kwetsbare$groepen,$waarbij$het$
doel$is$om$participatie$van$deze$groepen$te$bevorderen$
7$$het$gemeentelijke$beleid$dat$is$gericht$op$de$bevordering$van$participatie$en$$$$ 

$$$$$$$$$$zelfredzaamheid$en$eigen$kracht. 
En$de$taken$worden$als$volgt$omschreven: 

•$ het$informeren$en$adviseren$van$het$College$van$B&W$over$kansen$en$
knelpunten$die$hij$voorziet$bij$voorgenomen$beleid$

•$ het$informeren$en$adviseren$van$het$College$over$kansen$en$knelpunten$die$hij$
signaleert$bij$de$beleidsontwikkeling$en$7uitvoering$

•$ het$bevorderen$van$de$totstandkoming$van$een$integraal$en$evenwichtig$beleid$op$
de$beleidsterreinen$van$de$WMO,$de$Participatiewet$en$de$$Jeugdwet$$

•$ het$vertegenwoordigen$van$het$maatschappelijk$middenveld$en$de$Brunssumse$
gemeenschap$

•$ de$Raad$geeft$invulling$aan$de$wettelijk$voorgeschreven$cliëntenparticipatie$zoals$
onder$meer$vermeld$in$de$Participatiewet,$de$WMO$en$de$Jeugdwet,$die$per$
1/1/2015$worden$ingevoerd.$$

•$ De$Raad$is$niet$bevoegd$te$adviseren$over$klachten,$bezwaarschriften$en$andere$
zaken$voor$zover$die$op$de$individuele$burger$betrekking$hebben.$

 
Wanneer$$op$basis$van$de$bovenstaande$tekst$in$één$kernzin$het$doel$en$de$taken$van$
de$SMO7Raad$worden$samengevat,$dan$luidt$die$zin: 
 
 
 

 
De!SMO'Raad!is!een!onafhankelijke!adviesraad!uit!de!Brunssumse!
gemeenschap,!die!gevraagd!en!ongevraagd!!integrale!adviezen!geeft!aan!het!
College!van!B&W!en!dat!College!informeert!over!kansen!en!knelpunten!bij!
beleidsvoorbereiding,!'ontwikkeling!en!'uitvoering!met!betrekking!tot!het!sociale!
domein!van!de!gemeente!(WMO,!Participatie,!Jeugd)!en!daarbij!invulling!geeft!
aan!de!wettelijk!voorgeschreven!cliëntenparticipatie,!zonder!zich!bezig!te!
houden!met!individuele!belangenbehartiging. 
 

 
Sommige$onderdelen$van$doel$en$taken$zijn$(nog)$niet$in$deze$samenvattende$zin$
opgenomen,$met$name$die$onderdelen$die$moeilijk$meetbaar$zijn.$Het$is$bijvoorbeeld$niet$
eenvoudig$om$van$“het)bevorderen)van)gezondheid)en)het)terugdringen)van)sociaal/
economische)))gezondheidsverschillen”$een$concrete,$meetbare$doelstelling$te$maken.$ 
 

3. Burgerparticipatie, cliëntenparticipatie en cliëntondersteuning$ 



Veel$Raden$worstelen$momenteel$$niet$alleen$met$de$afbakening$van$de$begrippen)
cliëntenparticipatie)en)burgerparticipatie,)maar$ook$met$het$begrip$cliëntondersteuning.$In$
deze$notitie$is$gekozen$voor$de$volgende$afbakening: 
 
Burgerparticipatie:$het$adviseren$over$de$“voorzijde”$van$het$gemeentelijke$beleid.$Dat$
wil$zeggen:$de$voorbereiding$en$de$totstandkoming$van$het$gemeentelijke$beleid 
 
Cliëntenparticipatie:$het$adviseren$over$de$“achterzijde”$van$het$gemeentelijk$beleid,$dus$
gericht$op$de$effecten$van$dat$beleid$op$gebruikersgroepen$van$bepaalde$voorzieningen$
(bijvoorbeeld$lichamelijk$of$psychisch$gehandicapten,$mensen$in$de$bijstand,$
ontsporende$jeugd,$mantelzorgers,$etc.)$ 
 
Cliëntondersteuning:$op$het$individu$gerichte,$onafhankelijke$ondersteuning$met$
informatie,$advies$en$algemene$ondersteuning$die$bijdraagt$aan$het$versterken$
van$$zelfredzaamheid$en$participatie$en$het$verkrijgen$van$een$zo$integraal$mogelijke$
dienstverlening$op$het$gebied$van$maatschappelijke$ondersteuning,$preventieve$zorg,$
zorg,$jeugdhulp,$onderwijs,$welzijn,$wonen,$werk$en$inkomen.$De$gemeente$is$vanaf$1$
januari$2015$verplicht$om$cliëntondersteuning$als$algemene$voorziening$te$organiseren$
voor$alle$(groepen)$burgers.$ 
 
 

Uitgangspunt!1 
De$SMO7Raad$$adviseert$zowel$over$de$“voorzijde”$(burgerparticipatie)$$als$over$
“achterzijde”$(cliëntenparticipatie).$$ 
Toelichting!op!uitgangspunt!1 
Dit$besluit$betekent,$dat$deze$beide$taken$in$één$Raad$worden$samengevoegd.$Soms$
worden$burgerparticipatie$en$cliëntenparticipatie$van$elkaar$gescheiden,$omdat$er$
verschillende$belangen$kunnen$spelen.$Een$voorbeeld$ter$verduidelijking:$stel$$dat$er$
sprake$is$van$een$gezamenlijk$belang$bij$het$opstarten$van$een$burgerinitiatief.$Bij$dat$
opstarten$kunnen$de$burger7$en$de$cliëntenraden$samenwerken.$Maar$een$cliëntenraad$
heeft$ook$een$specifiek$belang,$namelijk$nagaan$of$de$gemeente$kwetsbare$burgers$niet$
in$de$kou$laat$staan.$Er$is$dus$een$algemeen$gezamenlijk$belang,$maar$er$zijn$en$blijven$
ook$specifieke$taken$voor$de$verschillende$raden. 
Twee$gescheiden$raden,$één$voor$$burgerparticipatie$en$één$voor$cliëntenparticipatie$
voor$een$gemeente$als$Brunssum,$met$nog$geen$30.000$inwoners,$is$een$stap$te$ver.$
Naast$bezwaren$van$praktische$aard$(het$valt$niet$mee$om$twee$van$elkaar$gescheiden$
raden$goed$te$bemensen)$spelen$hierbij$ook$veel$onderlinge$afstemmingsproblemen.$
Bovendien$moet$het$overleg$hierover$met$de$gemeente$dan$opnieuw$worden$gevoerd.$
De$gemeente$heeft$immers$al$eerder$laten$weten$dat$ze$het$liefst$met$één$ongedeelde$
Raad$communiceert.$ 
 
Uitgangspunt!2 
Vanuit$de$SMO7Raad$wordt$niet$ingezet$op$individuele$belangenbehartiging.$ 
Toelichting!op!uitgangspunt!2 
Natuurlijk$is,$voor$de$kwaliteit$van$de$te$geven$adviezen$door$de$SMO7Raad,$$kennis$van$
individuele$gevallen$van$groot$belang.$Dat$biedt$immers$de$mogelijkheid$om$in$contact$te$
komen$met$problemen$en$knelpunten$die$leven$bij$de$gebruikers$van$de$gemeentelijke$
voorzieningen.$Maar$individuele$belangenbehartiging$behoort$niet$tot$het$werkterrein$van$
de$SMO7Raad,$zoals$in$hoofdstuk$3$is$aangegeven.$Het$gaat$om$adviezen$over$het$te$
voeren$beleid,$respectievelijk$over$de$uitwerking$van$dat$beleid.$$ 
 



Uitgangspunt!3! 
Er$is$één$belangrijke$uitzondering$op$de$regel$dat$de$SMO7Raad$zich$niet$bezig$houdt$
met$individuele$belangenbehartiging,$en$die$betreft$$de$cliëntondersteuning$van$de$oude$
WWB7$en$WSW7Raden.$ 
Toelichting!op!uitgangspunt!3 
Bij$cliëntondersteuning$kan$een$onderscheid$worden$gemaakt$tussen$informele$en$
formele$ondersteuning.$De$oude$WWB7$en$WSW7Raden$spelen$een$rol$in$de$$veelal$op$
individuele$personen$toegesneden$vormen$van$$informele$ondersteuning.$Met$de$
gemeente$is$afgesproken$dat$de$informele$ondersteuning$van$de$oude$WSW7$en$WWB7
Raden$in$de$nieuwe$SMO7constructie$wordt$voortgezet.$Dit$betekent$dat$hiervoor$hoe$
dan$ook$ruimte$moet$komen$in$de$nieuwe$organisatie.$Over$de$positionering$van$deze$
vorm$van$$cliëntondersteuning$wenst$het$bestuur$nu$nog$geen$definitief$besluit$te$nemen.$
Daarom$$is$er$een$speciale$groep$uit$onze$leden$ingesteld$die$het$bestuur$hierover$gaat$
adviseren.$De$opdracht$aan$deze$groep$luidt$als$volgt:$ 

•$ concretiseer$doel$en$taken$van$de$werkgroepen(en)$die$zich$bezighouden$met$de$
advisering$die$voortvloeit$uit$de$nieuwe$Participatiewet:$WWB$(bijstand),$afbouw$
WSW,$voortzetting$beschut$werk,$Wajong$

•$ adviseer$over$de$inrichting$van$zowel$burgerparticipatie$(advisering$aan$de$
voorzijde)$als$cliëntenparticipatie.$$

•$ adviseer$over$de$positie$van$cliëntondersteuning$in$deze$werkgroepen(en).$$
•$ adviseer$over$de$personele$samenstelling$van$de$groep(en)$rond$deze$

activiteiten.$
 
Uitgangspunt!4 
De$SMO7Raad$rekent$ook$de$cliëntondersteuning$buiten$het$domein$van$de$
Participatiewet$tot$haar$aandachtsterrein. 
Toelichting!op!uitgangspunt!4 
De$informele$cliëntondersteuning$van$de$SMO7Raad$beperkt$zich$tot$het$domein$van$de$
Participatiewet$(werk$en$inkomen).$Daarnaast$wordt$in$Brunssum$ook$informele$
cliëntondersteuning$gegeven$door$bijvoorbeeld$$de$vrijwillige$ouderenadviseurs$van$de$
ouderenbonden,$de$cliënten7$en$familieorganisaties,$cliënten7belangenbureaus,$
lotgenotencontacten$en$ervaringsdeskundigen$en$de$(op$regionaal$niveau$
georganiseerde)$cliëntenparticipatie$in$de$zorg.$Daarnaast$heeft$de$gemeente$veel$van$
de$wettelijk$verplichte$ondersteuning$ondergebracht$bij$het$CMWW.$ 
Het$is$van$groot$belang$dat$de$SMO7Raad$enerzijds$afstemt$met$andere$vormen$van$
informele$cliëntondersteuning$zoals$hierboven$aangegeven$en$anderzijds$meedenkt$met$
en$invloed$uitoefent$op$de$keuzes$die$de$gemeente$op$het$terrein$van$$de$wettelijke$
verplichte$onafhankelijke$cliëntondersteuning$maakt.$Deze$keuzes$beïnvloeden$immers$
de$kwaliteit,$de$keuzevrijheid,$de$beschikbaarheid,$de$laagdrempeligheid$en$de$
toegankelijkheid$van$de$cliëntondersteuning. 
 

4. De SMO-werkgroepen 
 
Inleiding 
Eén$van$de$redenen$voor$een$interne$discussie$over$het$al$dan$niet$handhaven$van$de$
vaste$werkgroepen,$betreft$het$functioneren$van$de$WMO7werkgroepen$in$2014.$Van$de$
vier$vaste$werkgroepen$in$het$vorig$jaar,$te$weten$Mensen)met)een)beperking,)
Leefbaarheid,)Mantelzorg$en)Jeugd)en)gezin,)functioneerden$er$slechts$twee$naar$
behoren:$Mensen)met)een)beperking$en$Mantelzorg.$De$andere$twee$werkgroepen$
kwamen$ofwel$slechts$zeer$sporadisch$of$helemaal$niet$bij$elkaar,$en$ook$bij$de$wèl$
functionerende$groepen$was$soms$sprake$van$een$grote$mate$van$afwezigheid,$zonder$



afmelding$vooraf.$Tenslotte,$als$we$met$een$erg$kritische$bril$gaan$kijken,$valt$te$
constateren$dat$de$slagvaardigheid$van$de$bestaande$werkgroepen$$vaak$te$wensen$
over$liet.$Met$andere$woorden:$de$output$van$de$werkgroepen,$afgezet$tegen$het$doel$
van$de$WMO7Raad$viel$in$de$praktijk$vaak$tegen. 
Naar$de$mening$van$het$bestuur$is$het$te$gemakkelijk$om$het$een$en$ander$af$te$
schuiven$op$de$gebrekkige$gemotiveerdheid$van$sommige$leden.$Wat$eerder$het$geval$
leek$te$zijn,$was$de$vaak$onduidelijke$vertaling$van$de$doelstellingen$van$de$WMO7
Raad$$naar$concrete$activiteiten$van$de$werkgroepen.$Menig$Raadslid$vroeg$zich$met$
regelmaat$af,$zo$blijkt$uit$een$steekproef,$wat$nu$eigenlijk$in$een$werkgroepvergadering$
werd$bereikt,$behalve$dat$er$een$paar$uur$werd$gepraat$over$vaak$abstracte$
beleidsstukken.$Het$aanvankelijke$enthousiasme$werd$daardoor$bij$menigeen$danig$
getemperd. 
 
Uitgangspunt!5 
Ondanks$het$bovenstaande,$wordt$de$vaste$werkgroepstructuur$in$de$nieuwe$SMO7Raad$
gehandhaafd.$Dit$uitgangspunt$moet$echter$in$samenhang$worden$gezien$met$de$
uitgangspunten$6,7$en$8.$ 
Toelichting!op!uitgangspunt!5 
Alle$$SMO$leden$worden$ingedeeld$in$één$van$de$vaste$werkgroepen$die,$opgeteld,$het$
totale$sociale$domein$bestrijken.$Dat$domein$bestaat$uit$vier$deeldomeinen: 

•$ Wonen,$welzijn$en$zorg$(de$oude$WMO,$inclusief$een$deel$van$de$oude$AWBZ,$
met$name$het$onderdeel$begeleiding)$

•$ Mantelzorgers$en$vrijwilligers$(onderdeel$van$de$nieuwe$WMO)$
•$ Jeugd$(alles$vanwege$de$nieuwe$Jeugdwet)$
•$ Werk$en$inkomen$(alles$dat$met$de$nieuwe$Participatiewet$te$maken$heeft)$

 

Uitgangspunt!6:! 
Het$zeer$omvangrijke$cluster$Wonen,)welzijn)en)zorg)(WWZ))wordt$weliswaar$
ondergebracht$in$één$vaste$werkgroep,$maar$er$wordt$binnen$deze$werkgroep$zoveel$
mogelijk$geclusterd$naar$de$drie$“pilaren”.$Hier$wordt$nog$een$concreet$voorstel$voor$
gedaan. 
Toelichting!op!uitgangspunt!6 
WWZ)bestaat$uit$een$groot$aantal$deelterreinen: 

•$ begeleiding$(individuele$begeleiding),$dagbesteding,$kortdurend$verblijf$inclusief$
vervoer$

•$ persoonlijke$verzorging$(voor$mensen$met$een$zintuiglijke$of$verstandelijke$
beperking,$psychiatrische$problematiek$bestaande$uit$het$begeleiden$bij$het$
uitvoeren$van$algemene$dagelijkse$levensverrichtingen)$

•$ cliëntondersteuning$
•$ leefbaarheid$
•$ huiselijk$geweld$
•$ beschermd$wonen$
•$ inlooppunt$GGZ$
•$ opvang$

En$hier$kan$nog$moeiteloos$aan$worden$toegevoegd:$etniciteit,$ouderen,$alfabetisering$
en$agenda$22$(gebaseerd$op$een$internationaal$verdrag$inzake$de$rechten$van$mensen$
met$een$handicap,$dat$in$Nederland$toepasselijk$is$verklaard$en$op$gemeentelijk$niveau$
moet$worden$geïntroduceerd).$ 
 
Omdat$een$clustering$naar$inhoudelijke$thema’s$binnen$WWZ$niet$eenvoudig$is,$werd$
aanvankelijk$gedacht$aan$een$opsplitsing$op$basis$van$advisering$aan$de$“voorzijde”$



resp.$aan$de$“achterzijde”$.$Langs$deze$lijn$kan$de$voorzijde$(beleidsadvisering)$worden$
ondergebracht$in$een$werkgroep$WWZ)beleidsadvisering.$De$achterzijde$(de$uitwerking$
van$het$beleid$in$de$Brunssumse$gemeenschap,$inclusief$de$knelpunten$en$
aandachtspunten$die$zich$daarbij$voordoen)$kan$dan$worden$ondergebracht$in$de$
werkgroep$cliëntenraad/WMO.)De$werkgroep$WWZ/beleid)$houdt$zich$dan$bezig$met$de$
door$de$gemeente$gevraagde$adviezen$$en$de$werkgroep$cliëntenraad/WWZ$houdt$zich$
bezig$met$knelpunten$die$bij$de$uitvoering$ontstaan,$in$overleg$met$de$diverse$betrokken$
uitvoeringsorganisaties$en$met$de$eindgebruikers.$$Vooralsnog$wordt$niettemin$niet$voor$
een$dergelijke$opsplitsing$gekozen,$voornamelijk$omdat$er$gerede$twijfels$zijn$over$de$
effectiviteit$van$de$communicatie$tussen$deze$twee$werkgroepen,$die$in$beginsel$op$
hetzelfde$terrein$opereren.$$ 
Daarom$wordt$er$vooralsnog$toch$voor$gekozen$om$het$gehele$onderdeel$WWZ$in$één$
werkgroep$onder$te$brengen,$waarbij$op$korte$termijn$door$de$werkgroep$een$concreet$
voorstel$zal$worden$gedaan$om$de$hierboven$genoemde$deelterreinen$te$clusteren$
binnen$één$van$de$drie$pilaren$wonen,$welzijn$en$zorg.$Deze$drie$onderdelen$kunnen$
worden$aangestuurd$door$vice7voorzitters,$die$voor$hun$cluster$ook$afzonderlijke$
bijeenkomsten$kunnen$beleggen.$Tevens$zal$worden$vastgesteld$welke$leden$van$de$
werkgroep$zich$vooral$aangetrokken$voelen$tot$beleidsadvisering$resp.$tot$de$uitwerking$
van$het$beleid$in$de$praktijk.$Zo$kan,$wanneer$er$bijvoorbeeld$iets$speelt$op$het$niveau$
van$de$eindgebruikers$van$een$bepaalde$regeling$waarover$moet$worden$geadviseerd,$
op$tijdelijke$(ad$hoc)$basis$een$groep$worden$samengesteld$die$daarover$gaat$adviseren. 
 

Uitgangspunt!7 
Er$worden$maatregelen$genomen$om$de$vaste$werkgroepen$beter$te$laten$functioneren.$ 
Toelichting!op!uitgangspunt!7 
Deze$maatregelen$zijn: 

1.$ Alle$werkgroepen$gaan$werken$met$een$actieve$voorzitter$die$deel$uitmaakt$van$
het$centrale$SMO$overleg$(het$Raadscollege,$zie$verderop$in$deze$notitie).$

2.$ Alle$werkgroepvoorzitters$zorgen$er$voor,$dat$het$doel$en$de$taken$van$de$
desbetreffende$werkgroep$duidelijk$worden$vastgelegd.$Doel$en$taken$worden$
afgeleid$van$de$kerntaken$van$de$SMO7Raad$(zie$hoofdstuk$2).$Het$is$belangrijk$
dat$de$taken$concreet$worden$benoemd,$zodat$er,$met$de$agenda$van$de$
gemeente$in$de$hand$én$vanuit$de$contacten$met$de$Brunssumse$burgerij,$voor$
alle$werkgroepen$telkens$een$duidelijke$en$inspirerende,$outputgerichte$$agenda$
beschikbaar$zal$zijn.$Met$outputgericht$wordt$hier$bedoeld:$gericht$op$advisering.$

3.$ De$agenda$van$de$werkgroepen$houdt$rekening$met$de$jaaragenda$van$de$
gemeente.$$

4.$ Alle$werkgroepvoorzitters$worden$ondersteund$door$een$plv$voorzitter$annex$
secretaris,$in$elk$geval$door$iemand$die$de$agenda$beheert$en$die$de$gemaakte$
afspraken$bijhoudt.$

5.$ De$werkgroepleden$worden$benoemd$op$basis$van$hun$persoonlijke$voorkeur$en$
deskundigheid.$Door$bijna$alle$leden$is$het$inventarisatie7formulier$hierover$
ingevuld,$waardoor$een$stuk$duidelijker$is$geworden$waar$de$persoonlijke$
voorkeuren$van$de$leden$liggen.$De$een$heeft$bijvoorbeeld$niets$met$ingewikkelde$
ambtelijke$beleidsnota’s$en$wil$veel$liever$praktisch$aan$de$slag,$de$ander$voelt$
zich$juist$weer$thuis$in$dat$soort$nota’s,$enz.$

6.$ We$gaan$uitzoeken$of$via$het$project$Betere$Buren$effectieve$ambtelijke$
ondersteuning$aan$werkgroepen$kan$worden$verleend.$

7.$ Onderzocht$wordt$nog$of$een$bestuurslid$belast$met$de$coördinatie$van$de$
werkgroepen$een$toegevoegde$waarde$kan$zijn.$

 



Uitgangspunt!8 
In$2015$wordt$naast$de$vaste$werkroepen$gestart$met$ad$hoc$adviesgroepen.$ 
Toelichting!op!uitgangspunt!8 
Ad$hoc$adviesgroepen$worden$door$het$SMO$bestuur$ingesteld$wanneer$het$gaat$om$
adviezen$over$zaken$die$het$specifieke$domein$van$één$werkgroep$overstijgen$of$
wanneer$het$gaat$om$adviezen$over$de$inrichting$van$de$SMO7Raad$zelf.$ 
Een$ad$hoc$groep$die$gedurende$een$korte$periode$een$aantal$malen$bijeen$komt$kan$
waarschijnlijk,$door$de$grotere$focus,$sneller$adviseren$dan$vanuit$een$vaste$werkgroep$
mogelijk$is. 
Op$korte$termijn$worden$er$3$van$deze$ad$hoc$groepen$ingesteld.$Deze$adviseren$over$
de$volgende$onderwerpen: 

1.$ De$inrichting$van$de$werkgroep(en)$rond$het$domein$Participatie$(opvolger$WSW,$
WWB,$Wajong),$in$het$bijzonder$de$positie$van$de$cliëntondersteuning$daarbij.$
Deze$werkgroep$is$reeds$actief$

2.$ Hoe$verkrijgen$we$op$de$meest$efficiënte$wijze$signalen$uit$de$Brunssumse$
samenleving?$Deze$werkgroep$start$binnenkort.$

3.$ De$taakafbakening$van$resp.$Bestuur,$Raadscollege$en$Raad$in$de$nieuwe$SMO7
Raad$(zie$ook$hoofdstuk$5$hierover).$

 
5. Overige uitgangspunten 
Dit$hoofdstuk$gaat$over$punten$die$vooral$te$maken$hebben$met$de$interne$organisatie$
en$de$afbakening$van$het$werkterrein$van$de$SMO7Raad.$ 
 
5.1 Het gehele sociale domein bestrijken of focussen? 
Uitgangspunt!9 
In$beginsel$bestrijkt$de$SMO7Raad$het$gehele$sociale$domein.$Wanneer$in$de$praktijk$
blijkt$dat$we$bepaalde$specifieke$kennis$ontberen,$zal$gericht$worden$gezocht$naar$
aanvullende$$kennis. 
Toelichting!op!uitgangspunt!9 
Moet$de$SMO7Raad$er$steeds$naar$blijven$streven$om$het$gehele$sociale$domein$$te$
bestrijken,$dus$alle$zaken$die$met$Participatiewet,$Jeugdwet,$WMO$inclusief$uitbreiding$
daarvan$met$begeleiding$uit$de$AWBZ$te$maken$hebben,$of$moeten$we$focussen$op$een$
selectie$van$onderwerpen?$De$interne$discussies$hierover$werden$mede$gevoed$door$de$
gedachte$dat,$als$we$met$relatief$weinig$deskundigheid$alles$wat$op$ons$af$komt$te$lijf$
willen$gaan,$we$wel$eens$tot$de$conclusie$kunnen$komen$dat$we$teveel$onderwerpen$
tegelijk$aanpakken,$met$een$kans$op$“half$werk”.$Dan$kun$je$beter$focussen$op$een$
aantal$onderwerpen$die$je$wèl$goed$kunt$overzien.$Dus:$beter$over$10$onderwerpen$
gedegen$adviezen$afscheiden,$dan$50$terreinen$proberen$te$bestrijken,$met$alle$
gevolgen$(half$werk,$slordigheid)$van$dien. 
In$de$discussies$kwam$niettemin$duidelijk$naar$voren,$dat$de$SMO7Raad$in$beginsel$het$
gehele$sociale$domein$tot$zijn$werkterrein$moet$blijven$rekenen$en$zich$dus$niet$moet$
beperken$tot$die$onderwerpen$waar$toevallig$kennis/interesse$van$in$huis$is.$Wanneer$we$
bijvoorbeeld$door$wetswijzigingen$worden$geconfronteerd$met$vernieuwingen$of$
taakuitbreidingen$in$het$sociale$domein$(zoals$thans$in$alle$hevigheid$het$geval$is)$
moeten$we$ons$daar$dan$weliswaar$niet$onmiddellijk$op$gaan$storten,$maar$moeten$we$
proberen,$eventueel$door$een$gerichte$werving$van$deskundigheid,$daar$geleidelijk$meer$
grip$op$te$krijgen.$Het$jaar$2015$zal$wat$dat$betreft$zeker$een$overgangsjaar$zijn.$Dat$
geldt$overigens$niet$alleen$voor$de$SMO7Raad,$maar$zeker$ook$voor$de$gemeente. 
 

6.2 Waar halen we onze signalen vandaan? 



Uitgangspunt!10 
Er$wordt$een$specifieke$(ad$hoc)$werkgroep$uit$de$leden$samengesteld$die$gaat$
uitzoeken$hoe$de$Raad$op$de$meest$efficiënte$wijze$signalen$uit$de$Brunssumse$
samenleving$kan$oppikken,$ 
Toelichting!op!uitgangspunt!10 
Het$is$van$zeer$groot$belang$dat$de$SMO7Raadsleden$$een$goed$contact$met$de$
Brunssumse$samenleving$onderhouden.$Om$goede$adviezen$te$kunnen$geven$moet$de$
Raad$zich$voortdurend$bewust$zijn$van$de$wensen$en$de$noden$van$de$Brunssumse$
bevolking,$voor$zover$deze$betrekking$hebben$op$maatschappelijke$ondersteuning,$
participatie$en$jeugdzorg$in$relatie$met$het$door$de$gemeente$gevoerde$beleid.$Als$dat$
bewustzijn$tekortschiet$en$de$Raad$daardoor$teveel$op$basis$van$eigen$gevoelens$gaat$
handelen$bestaat$het$gevaar$dat$de$adviezen$gaan$“zweven”.$Door$als$het$ware$de$
thermometer$regelmatig$in$de$samenleving$te$steken,$blijft$dat$goede$contact$
gewaarborgd.$In$de$interne$discussies$kwamen$daarvoor$al$de$volgende$mogelijkheden$
naar$voren: 

•$ maak$gebruik$van$het$eigen$(net)werk$van$de$leden$
•$ zorg$voor$aanwezigheid$bij$inloopbijeenkomsten$(gebeurt$bijv.$door$de$werkgroep$

Mantelzorg)$en$organiseer$deze$ook$met$regelmaat$zèlf$indien$nodig$
•$ idem,$v.w.b.$aanwezigheid$bij$de$ouderenbonden$c.q.$het$plaatselijk$

overlegorgaan$daarvan$en$bij$wijkteambijeenkomsten$
•$ onderhoud$contact$met$het$CMWW$(daar$is$veel$van$de$professionele$

ondersteuning$door$de$gemeente$bij$ondergebracht)$en$blijf$deze$organisatie$
kritisch$volgen$

•$ houd$contact$met$cliënten7$en$patiëntenverenigingen$
•$ stel$klankbordgroepen$uit$de$Raad$samen,$die$inzoomen$op$bepaalde$specifieke$

ontwikkelingen$
•$ meer$algemeen:$volgen$van$de$actualiteit$via$de$media$
•$ maak$gebruik$van$sociale$media$$
•$ maak$gebruik$van$de$gemeentelijke$managementrapportages$(de$huidige$vorm$is$

voor$de$SMO7Raad$nauwelijks$bruikbaar,$deze$moeten$drastisch$worden$
bijgesteld)$

•$ maak$gebruik$van$de$3$politieke$meetmomenten$door$de$gemeente.$Deze$
“momenten”$zijn$nog$niet$vastgelegdj$dit$biedt$wellicht$een$kans$om$ons$t.o.v.$de$
gemeenteraad$te$profileren$

•$ vraag$om$klanttevredenheidsonderzoeken$over$de$effecten$van$bepaalde$
regelingen$(en$bewaak$daarbij$de$onpartijdigheid!)$

•$ maak$gebruik$van$informatie$van$het$Huis$voor$de$Zorg$
•$ idem,$vwb$informatie$van$maatwerkers$
•$ vraag$om$inzage$in$gemeentelijke$klachtensystemen$en$in$die$van$door$de$

gemeente$gecontracteerde$bedrijven$en$instellingen$
 

6.3 Lokale politiek beïnvloeden of juist niet? 
Uitgangspunt!11 
De$SMO7Raad$betracht$de$nodige$voorzichtigheid$met$het$proberen$te$beïnvloeden$van$
lokale$politieke$partijen$en$politici. 
Toelichting!op!uitgangspunt!11 
Moeten$we$vanuit$de$SMO7Raad$proberen$om$de$lokale$politiek$te$beïnvloeden,$om$er$
voor$te$zorgen$dat$onze$adviezen$aan$kracht$winnen,$of$moeten$we$ons$daar$juist$verre$
van$houden? 
Onbedoeld$loop$je$daarbij$het$risico$dat$je$voor$het$politieke$karretje$van$anderen$wordt$
gespannen,$waarmee$onze$onafhankelijke$positie$in$gevaar$komt.$Uiteraard$zijn$er$



contacten$met$lokale$politici$vanuit$het$netwerk$van$onze$leden,$maar$dat$is$wat$anders$
dan$dat$we$gaan$proberen$op$een$institutionele$manier,$dus$via$bestaande$organen$zoals$
via$het$bijwonen$van$partij7bijeenkomsten$e.d.,$onze$mening$te$verkondigen. 
Het$bestuur$is$het$hiermee$eens$en$voegt$er$aan$toe,$dat$we$de$komende$periode$
sowieso$onze$handen$méér$dan$vol$zullen$hebben$om$de$SMO7Raad$goed$te$laten$
functioneren,$zodat$we$ook$vanuit$praktische$overwegingen$hier$vooralsnog$geen$
prioriteit$aan$kunnen$geven. 
Een$punt$dat$in$dit$verband$op$korte$termijn$wèl$gaat$spelen,$is$het$als$deelnemer$
bijwonen$van$raadscommissie7vergaderingen$over$de$decentralisaties.$De$gemeente$
heeft$een$verzoek$van$het$bestuur$daarvoor$gehonoreerd.$Het$bijwonen$van$dergelijke$
bijeenkomsten$zal$gebeuren$vanuit$onze$specifieke$deskundigheid.$De$Raad$wordt$op$
dergelijke$bijeenkomsten$in$de$gelegenheid$gesteld$om$een$toelichting$te$geven$op$een$
gegeven$advies,$of$op$een$bepaald$ingenomen$standpunt.$Het$gaat$dan$louter$om$een$
toelichting$en$niet$om$een$poging$tot$beïnvloeding$van$de$standpunten$van$de$aanwezige$
vertegenwoordigers$van$politieke$partijen$(al$is$de$scheidslijn$in$de$praktijk$soms$wat$
kunstmatig).$Het$bestuur$vindt$het$belangrijk$om$onze$onafhankelijke$positie$steeds$goed$
voor$ogen$te$houden. 
 
6.4 Hoe communiceren we met de gemeente? 
Uitgangspunt!12 
De$SMO7Raad$functioneert$in$overleg$met$de$gemeente,$als$één$Raad$en$spreekt$daar$
met$één$stem.$ 
Toelichting!op!uitgangspunt!12 
De$$gemeentelijke$portefeuilles$zijn$met$betrekking$tot$het$sociale$domein$als$volgt$
opgedeeld: 
Wethouder)Gelissen) 
(Gezondheids)zorg,$GGD,$WMO,$jeugd7$en$jongerenwerk,$Centrum$voor$Jeugd$&$gezin,$
gehandicaptenbeleid,$verslaafdenzorg,$schuldhulpverlening/Kredietbank,$CMWW 
Wethouder)Janssen 
Sociale$zaken$en$arbeidsmarkt,$IDS$BOL,$armoedebeleid,$WSW,$Betere$Buren,$
ouderenbeleid,$anti7discriminatie 
Wethouder)De)Rijck 
Wijkgericht$werken,$gemeenschapshuizen,$vrijwilligerswerk$ 
 
Een$en$ander$betekent$dat$het$streven$van$de$gemeente$naar$een$integrale$aanpak$van$
het$sociale$domein$nog$niet$tot$uitdrukking$komt$in$de$portefeuille$verdeling,$waar$maar$
liefst$3$wethouders$“over$gaan”.$Er$moet$dus$steeds$worden$afgestemd.$In$de$
overlegbijeenkomsten$tussen$de$wethouders$en$de$SMO7Raad$(deze$bijeenkomsten$
vinden$8$à$10$maal$per$jaar$plaats,$ze$worden$bijgewoond$door$het$Dagelijks$$bestuur)$
wordt$steeds$gelijktijdig$overlegd$met$minimaal$2$van$de$3$portefeuillehouders$(met$name$
met$de$wethouders$Gelissen$en$Janssen).$$Wethouder$De$Rijck$is$al$naar$gelang$de$
agenda$in$beginsel$ook$voor$dit$overleg$beschikbaar.$Dit$laat$uiteraard$onverlet,$dat$de$
huidige$portefeuilleverdeling$een$integrale$aanpak$bemoeilijkt. 
 

Uitgangspunt!13! 
Op$het$niveau$van$de$ondersteunende$ambtenaren$wordt$met$vaste$contactpersonen$
gesproken.$ 
Toelichting 
De$situatie$op$dit$moment$is,$dat$Peggy$Muyris$en$Simone$Kerkhove$voor$alles$m.b.t.$
Participatie$aanspreekbaar$zijn.$Elvira$van$Bergen$is$dat$voor$de$WMO$(zij$is$tevens$als$
coördinerend$ambtenaar$aanwezig$bij$het$overleg$met$de$wethouders),$Esther$Salden$



voor$Mantelzorg$en$Alice$Saley$voor$jeugdzaken.$Verder$schuift$het$hoofd$van$de$
afdeling$MO,$Ronald$Janssen,$met$regelmaat$aan$na$het$reguliere$overleg$met$de$
wethouders.$ 
Om$het$overzicht$te$bewaren$en$te$bewaken$verloopt$alle$correspondentie$van$en$met$de$
gemeente$over$adviezen$via$het$secretariaat.$ 
Van$mailverkeer$met$de$gemeente$zal$het$secretariaat$cc’tjes$ontvangen,$zodat$
archivering$centraal$plaats$kan$vinden. 
Tenslotte$biedt$de$Smo7Raad$de$gemeente$aan$om$op$te$treden$als$een$“leesplatform”$
dat,$alvorens$publicaties$over$het$sociale$domein$$in$welke$vorm$dan$ook$bij$de$burger$
terechtkomen,$deze$eerst$op$leesbaarheid$en$begrijpelijkheid$toetst.$De$gemeente$heeft$
hier$overigens$nog$niet$positief$op$gereageerd. 
 
6.5 Hoe verbeteren we de interne communicatie? 
Uitgangspunt!14 
Het$bestuur$komt$met$een$plan$van$aanpak$om$de$communicatie$binnen$de$Raad$te$
verbeteren 
 

Toelichting!op!uitgangspunt!14 
Een$vaker$gehoorde$klacht$van$Raadsleden$is,$dat$ze$door$het$bestuur$niet$goed$op$de$
hoogte$worden$gehouden$van$de$besluiten$die$worden$genomen$$en$van$de$resultaten$
van$diverse$vormen$van$overleg$met$de$gemeente.$Het$bestuur$komt$op$korte$termijn$
met$voorstellen$om$hier$verbetering$in$aan$te$brengen.$Ingrediënten$van$die$voorstellen$
zullen$zijn:$het$met$regelmaat$uitbrengen$van$notities$zoals$deze,$en$daarover$met$de$
leden$in$discussie$gaan,$het$regelmatig$houden$van$informatie7$$en$themabijeenkomsten$
voor$alle$leden$van$de$Raad,$het$(laten)$inrichten$van$een$goede$$eigen$website$en$het$
gericht$toezenden$van$informatie$door$een$speciaal$daarvoor$aangesteld$bestuurslid.$
Ook$kennisoverdracht$in$meer$algemene$zin$kan$een$belangrijke$bijdrage$leveren$aan$
het$verbeteren$van$de$interne$communicatie.$Ook$hieraan$zal$in$het$plan$van$aanpak$
aandacht$worden$besteed. 
 
 

6.6 Hoe meten we de kwaliteit van onze adviezen? 
Uitgangspunt 15 
De SMO-Raad hanteert de volgende criteria om de kwaliteit van de gegeven adviezen 
te toetsen: 

1.$ Er wordt op toegezien dat ze niet in de welbekende bureaulade verdwijnen 
2.$ We moeten bij onze adviezen steeds het einddoel concreet voor ogen houden: 

wat willen we ermee bereiken? 
3.$ Onze adviezen moeten tot aanwijsbare aanpassingen van het gemeentelijk 

beleid leiden 
4.$ Er moet met onze achterban steeds goed over onze adviezen worden 

gecommuniceerd 
Toelichting op uitgangspunt 15 
Het$geven$van$adviezen$aan$het$College$van$B&W$is$dè$$kerntaak$bij$uitstek$van$de$
SMO7Raad.$Onze$adviezen$behoren$goed$onderbouwd$te$zijn,$en$ze$worden$
samengesteld$op$basis$van$onze$deskundigheid.$Die$deskundigheid$kan$bestaan$uit$
ervaringsdeskundigheid$(we$hebben$een$aantal$leden$die$beroepsmatig$dicht$bij$“het$
veld”$staan),$uit$algemene$deskundigheid$(voortvloeiende$uit$een$brede$
maatschappelijke$of$bestuurlijke$ervaring)$en$uit$goede$contacten$met$
vertegenwoordigers$van$degenen$voor$wie$de$maatschappelijke$ondersteuning$bedoeld$



is$resp.$met$de$bedrijven$en$instellingen$die$deze$ondersteuning$verlenen.$Goede$
adviezen$maken$de$meeste$kans$om$te$worden$overgenomen,$omdat$de$gemeente$er$
simpelweg$niet$omheen$kan.$ 
Voorts$moeten$de$punten$waarover$de$SMO7Raad$adviseert$zo$concreet$mogelijk$zijn.$In$
hoofdstuk$2$is$al$aangegeven$dat$sommige$van$de$doelstellingen$in$de$SMO7
verordening$$zich$moeilijk$laten$meten.$Zo$is$het$bijvoorbeeld$niet$eenvoudig$om$van$“het)
bevorderen)van)gezondheid)en)het)terugdringen)van)sociaal/economische)
gezondheidsverschillen”$een$concrete,$meetbare$doelstelling$te$maken.$Daarom$moeten$
we$bij$onze$advisering$steeds$het$einddoel$voor$ogen$houden:$wat$willen$we$er$concreet$
mee$bereiken?$Verder$moeten$onze$adviezen,$als$ze$worden$overgenomen,$liefst$tot$
aanwijsbare$aanpassingen$in$het$gemeentelijke$beleid$leiden$en$na$verloop$van$tijd$
moeten$we$kunnen$constateren$dat$die$aanpassingen$tot$betere$eindresultaten$leiden.$
Het$monitoren$hiervan$is$in$wezen$een$onderdeel$van$de$cliëntenparticipatie7functie$
binnen$de$Raad. 
Tenslotte:$het$is$belangrijk$dat$we$onze$successen$vieren!$Dat$betekent$dat$we$een$
manier$moeten$vinden$om$er$goed$over$te$communiceren$met$onze$achterban:$de$
Brunssumse$gemeenschap.$Daardoor$wordt$onze$naamsbekendheid$vergroot$en$neemt$
de$impact$van$onze$adviezen$als$het$ware$vanzelf$toe. 
 
6.6 De interne organisatie van de SMO-Raad 
Uitgangspunt 16 
De SMO-Raad bestaat uit resp. het Dagelijks Bestuur (DB), Bestuur, Raadscollege en 
SMO-Raad 
Toelichting!op!uitgangspunt!16 
Dagelijks)Bestuur 
Het$DB$bestaat$uit$voorzitter,$secretaris$en$penningmeester.$Het$DB$zorgt$voor$een$
goede$voortgang$van$de$dagelijkse$gang$van$zaken$binnen$de$SMO7Raad,$het$DB$voert$
zeer$frequent$overleg.$ 
Bestuur 
Het$Bestuur$bestaat$uit$het$DB,$2e$secretaris,$documentalist,$adviseur$en$coördinator$
(over$deze$laatste$optie$is$nog$overleg$gaande).$Kerntaak$van$het$Bestuur$is:$faciliteren,$
het$voorbereiden$van$besluitvorming$door$het$Raadscollege,$ervoor$zorgen$dat$de$
dagelijkse$zaken$goed$lopen,$ 
Raadscollege 
Dit$bestaat$uit$het$bestuur$+$de$voorzitters$van$alle$vaste$werkgroepen$+$de$voorzitters$
van$de$op$dat$moment$actieve$ad$hoc$groepen.$Kerntaak$van$het$Raadscollege$is:$het$
nemen$van$besluiten$op$basis$van$de$voorstellen$die$van$het$Bestuur$resp.$van$de$
voorzitters$van$de$werkgroepen$komen.$Om$de$bestuurbaarheid$te$garanderen$zal$bij$
ontstentenis$van$de$voorzitters$van$werkgroepen$bij$bestuursvergaderingen$de$2e$
voorzitter/secretaris$deze$vervangen. 
SMO/Raad)
Deze$bestaat$uit$alle$leden.$De$SMO7Raad$komt$tenminste$2$maal$per$jaar$bijeen. 

Uitgangspunt!17$$
Door$een$ad$hoc$groep$van$ervaringsdeskundigen$(o.a.$juridisch$geschoolde$leden)$
wordt$een$voorstel$geformuleerd$voor$statuten$en$huishoudelijk$reglement$van$de$SMO7
Raad,$waarin$de$taken$van$resp.$DB,$Bestuur,$Raadscollege$en$Raad$op$een$voor$
iedereen$duidelijke$manier$zijn$uitgewerkt.$
Toelichting!op!uitgangspunt!17 
In$de$nog$op$te$stellen$statuten$van$de$SMO7Raad$wordt$$onder$meer$vastgelegd$hoe$de$
SMO7Raad$tot$besluitvorming$komt$en$hoe$benoeming$en$aftreden$van$(bestuurs)leden$
van$de$SMO7Raad$tot$stand$komen.$Verder$zal$de$SMO7Raad$een$Huishoudelijk$



Reglement$opstellen$ter$nadere$regeling$van$zijn$functioneren.$In$dit$huishoudelijk$
reglement$worden$o.a.$geregeld:$de$taken$van$de$voorzitter,$de$secretaris$en$de$
penningmeester$van$de$SMO7raadj$de$taken$van$Bestuur,$Raadscollege$en$SMO7Raad$
(bedoeld$wordt$hier$het$bestuursorgaan).$
 
7. Alle uitgangspunten samengevat 
In$dit$slothoofdstuk,$waarin$overigens$niet$precies$de$volgorde$wordt$aangehouden$van$
de$voorgaande$hoofdstukken,$worden$de$uitgangspunten$voor$de$inrichting$van$de$
nieuwe$SMO7Raad$samengevat.$Deze$werden$in$de$voorgaande$hoofdstukken$ieder$van$
een$toelichting$voorzien.$Zoals$al$in$de$inleiding$van$deze$notitie$is$opgemerkt,$is$de$
omgeving$waarin$de$SMO7Raad$momenteel$verkeert,$zeer$sterk$aan$verandering$
onderhevig.$Dat$betekent$ongetwijfeld$dat$er$regelmatig$sprake$zal$zijn$van$
aanpassingen.$Deze$notitie,$die$kan$worden$gebruikt$als$een$handleiding$voor$alle$SMO7
Raadsleden,$zal$daarom$met$regelmaat$worden$aangepast$aan$de$nieuwste$inzichten. 
 

1.$ De$SMO7Raad$is$een$onafhankelijke)adviesraad)uit)de)Brunssumse)
gemeenschap,$die$gevraagd)en)ongevraagd)(op)eigen)initiatief))integrale)(in$
mindere$mate$op$specifieke$doelgroepen$gerichte)$adviezen$geeft$aan)het)College)
van)B&W)en$dat$College$informeert)over$kansen$en$knelpunten$bij$
beleidsvoorbereiding,)/ontwikkeling)en)/uitvoering)met)betrekking)tot)het)sociale)
domein)van)de)gemeente)(WMO,$Participatie,$Jeugd)$en$daarbij$invulling$geeft$
aan$de$wettelijk$voorgeschreven$cliëntenparticipatie,$zonder$zich$bezig$te$houden$
met$individuele)belangenbehartiging.$

2.$ De$SMO7Raad$$adviseert$zowel$over$de$“voorzijde”,$dus$gericht$op$de$
voorbereiding$van$het$gemeentelijke$beleid,$als$over$“achterzijde”,$dus$gericht$op$
de$effecten$van$dat$beleid$op$gebruikersgroepen$van$bepaalde$voorzieningen.$

3.$ Burgerparticipatie$en$cliëntenparticipatie$worden$in$één$SMO$Raad$verenigd.$
4.$ De$SMO7Raad$zet$niet$in$op$individuele$belangenbehartiging$
5.$ Er$wordt$ruimte$gegeven$aan$de$op$het$individu$betrekking$hebbende$

cliëntondersteuning$(die$dicht$aanleunt$tegen$het$werk$van$de$oude$WWB7$en$
WSW7raden).$Dit$betreft$een$met$de$gemeente$overeengekomen$uitzondering$op$
de$regel.$

6.$ De$vaste$werkgroepstructuur$blijft$in$de$nieuwe$SMO7Raad$gehandhaafd.$$
7.$ Het$omvangrijke$cluster$Wonen,)welzijn)en)zorg)wordt$weliswaar$ondergebracht$in$

één$vaste$werkgroep,$maar$er$wordt$binnen$deze$werkgroep$zoveel$mogelijk$
geclusterd$naar$de$drie$“pilaren”.$Hierover$wordt$door$de$werkgroep$nog$een$
concreet$voorstel$$gedaan.$

8.$ Alle$vaste$werkgroepen$gaan$werken$met$een$voorzitter$die$deel$uitmaakt$van$de$
SMO7Raad.$

9.$ Alle$werkgroepvoorzitters$zorgen$er$voor,$dat$het$doel$en$de$taken$van$de$
desbetreffende$werkgroep$duidelijk$worden$vastgelegd.$$

10.$De$agenda$van$de$werkgroepen$houdt$rekening$met$de$jaaragenda$van$de$
gemeente.$$

11.$Alle$werkgroepvoorzitters$worden$ondersteund$door$een$plv$voorzitter$annex$
secretaris.$Deze$vervangen$de$voorzitter$in$het$SMO7bestuur$$bij$diens$
afwezigheid,$

12.$De$werkgroepleden$worden$benoemd$op$basis$van$hun$persoonlijke$voorkeur$en$
deskundigheid.$$

13.$Er$wordt$onderzocht$of$via$het$project$Betere$Buren$effectieve$ambtelijke$
ondersteuning$aan$werkgroepen$kan$worden$verleend$

14.$Naast$vaste$werkgroepen$komen$er$ook$ad$hoc$adviesgroepen.$Op$korte$termijn$
worden$er$3$van$deze$ad$hoc$groepen$ingesteld.$Deze$adviseren$over$de$



volgende$onderwerpen:$
1.$De$inrichting$van$de$werkgroep(en)$rond$het$domein$Participatie$(opvolger$
WSW,$WWB,$Wajong),$in$het$bijzonder$de$positie$van$de$cliëntondersteuning$
daarbij.$Deze$werkgroep$is$reeds$actief.$
2.$Hoe$verkrijgen$we$op$de$meest$efficiënte$wijze$signalen$uit$de$Brunssumse$
samenleving?$Deze$werkgroep$start$binnenkort.$
3.$$Statuten$en$huishoudelijk$reglement$van$de$SMO7Raad,$waarin$de$taken$van$
resp.$DB,$Bestuur,$Raadscollege$en$Raad$op$een$voor$iedereen$duidelijke$manier$
zijn$uitgewerkt.$Ook$deze$werkgroep$start$binnenkort.$

15.$De$SMO7Raad$bestrijkt$$het$gehele$sociale$domein.$
16.$Er$wordt$met$de$gemeente$steeds$gelijktijdig$overlegd$met$minimaal$2$van$de$3$

portefeuillehouders$(met$name$met$de$wethouders$Gelissen$en$Janssen).$
Wethouder$De$Rijck$is$al$naar$gelang$de$agenda$in$beginsel$ook$voor$dit$overleg$
beschikbaar.$

17.$Op$het$niveau$van$de$ondersteunende$ambtenaren$wordt$met$vaste$
contactpersonen$gesproken.$

18.$Het$bestuur$komt$op$korte$termijn$met$een$plan$van$aanpak$om$de$communicatie$
binnen$de$Raad$te$verbeteren.$

19.$De SMO-Raad gaat 4 criteria hanteren om om de kwaliteit van de gegeven 
adviezen te toetsen: 1. Er wordt op toegezien dat ze niet in de welbekende 
bureaulade verdwijnen; 2. We moeten bij onze adviezen steeds het einddoel 
concreet voor ogen houden: wat willen we ermee bereiken?; 3.Onze adviezen 
moeten tot aanwijsbare aanpassingen van het gemeentelijk beleid leiden; 4. Er 
moet met onze achterban steeds goed over onze adviezen worden 
gecommuniceerd$

20.$De SMO-Raad bestaat uit resp. het Dagelijks Bestuur (DB), Bestuur, Raadscollege 
en SMO-Raad$
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