
 

INLEIDING

In november 2021 heeft de 
gemeenteraad van Raalte besloten 

om afscheid te nemen van de 
adviesraad Werk en Inkomen en de 
Wmo-raad en in plaats daarvan één 

Adviesraad Sociaal Domein te 
ontwikkelen. 

WAT VOORAF GING

In het voorjaar van 2022 is de 
gemeente Raalte is op zoek 
gegaan naar 10 tot 15 nieuwe 

leden voor de adviesraad. Dit door 
actief te werven o.a. met behulp 

van dit filmpje.

 

 

DE REACTIES

30 betrokken inwoners, uit de 
verschillende kernen  van de 

gemeente Raalte, met verschillende 
achtergronden en de wens zich in te 
zetten voor het verbeteren van het 

beleid in het sociaal domein, 
reageerden op de oproep.

DE SELECTIE

Een onafhankelijke 
selectiecommissie, bestaande 

uit een kwartiermaker, de 
secretaris en een betrokken 
inwoner, heeft vanwege de 

onafhankelijke rol van de 
adviesraad de nieuwe leden 

geselecteerd.
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In het voorjaar van 2022 is de gemeente 
Raalte op zoek gegaan naar 10 tot 15 

nieuwe leden voor de adviesraad. Dit door 
actief te werven o.a. met behulp van dit 

filmpje.

 

 

DE REACTIES

30 betrokken inwoners, uit de 
verschillende kernen  van de gemeente 
Raalte, met verschillende achtergronden

en de wens zich in te zetten voor het 
verbeteren van het beleid in het sociaal 

domein, reageerden op de oproep.

DE SELECTIE

Een onafhankelijke selectiecommissie, 
bestaande uit een kwartiermaker, de 
secretaris en een betrokken inwoner, 

heeft vanwege de onafhankelijke rol van 
de adviesraad de 15 leden geselecteerd.

 

Jaarverslag 2022

DE ADVIESRAAD
De adviesraad bestaat uit inwoners uit de verschillende 
kernen van Raalte. Inwoners .met relevante ervaringen  

zoals mensen met lichamelijke beperkingen, mensen met 
psychische kwetsbaarheden, mensen van niet Nederlandse 
afkomst, LHBTIQ+, ouders van kinderen met een beperking, 

mantelzorgers, inwoners die te maken hebben met de 
Participatiewet bijvoorbeeld doordat zij onder de Wet 

sociale werkvoorziening of de bijstand vallen. 

https://www.youtube.com/watch?v=bkMQjDSiByY
https://www.youtube.com/watch?v=bkMQjDSiByY


 

KENNIS GEMAAKT 

De adviesraad heeft met elkaar, de 

wethouder sociaal domein en met een 

aantal beleidsmedewerkers van de 

gemeente Raalte kennisgemaakt en zich 

verdiept in het beleid van de gemeente.
 

WERWIJZE

Een huishoudelijk reglement is
opgesteld waarin werkwijze, 

taakstelling en besluitvorming van de 
adviesraad is vastgelegd

Het huishoudelijk reglement is 
openbaar

Voor de leden is een handreiking 
gemaakt waarin taak en rol zijn 

beschreven.
 

 

 

COMMUNICATIE

Om bekendheid te geven aan de
Adviesraad zijn er persberichten 

verschenen in lokale (huis-aan-huis) 
kranten en is er naast de website een 

facebookpagina, instagram account en 
een uitdeelflyer gemaakt.

 
Naast externe communicatie zijn er 

afspraken gemaakt over interne 
communicatie om een integrale blik te 

hebben en houden.

ADVISERING

Op 24 oktober 2022 ontving de 

Adviesraad het verzoek om een advies 

uit te brengen op de wijzigingen 

verordening Wmo.
Het advies leest u hier.

 
Medio december heeft de adviesraad 

positief ingestemd met de door de 
gemeente voorgestelde verruiming 

eigen vermogen minima met ingang 
van 1 januari 2023.

 

WERKGROEPEN
De adviesraad bestaat uit 15 leden. Dat is een grote groep. 

Om slagvaardig te zijn werken de leden in drie werkgroepen. 
Wmo, Participatie en Jeugd . De werkgroepen bereiden adviezen 
voor, halen signalen op, onderhouden contacten met voor hun 
een relevant netwerk (bijv. seniorenraad, autismecafé, etc.) Zij 

verzamelen signalen en koppelen dit plenair terug. Dit enerzijds 
om input op te halen voor ongevraagde adviezen en anderzijds 

om input te halen op voorliggende beleidsstukken.
In september 2022 zijn de leden van de Adviesraad Sociaal 

Domein Raalte formeel door het college van B&W
 benoemd.

 
 

WAT HEBBEN WE GEDAAN IN 2022?

https://adviesraadraalte.nl/wp-content/uploads/2022/12/huishoudelijk-reglement-adviesraad-Raalte.pdf
https://www.sallandcentraal.nl/2022/09/vijftien-nieuwe-leden-benoemd-voor-de-adviesraad-sociaal-domein/
http://www.adviesraadraalte.nl/
https://adviesraadraalte.nl/wp-content/uploads/2022/12/flyer-adviesraad-Raalte-1-2.pdf
https://adviesraadraalte.nl/wp-content/uploads/2022/11/advies-verordening-tot-wijziging-verordening-wmo-Raalte.pdf


 

SPEERPUNT 2023

leerlingenvervoer:

 
hoe is het in Raalte geregeld? Welke 

inspraak hebben ouders en jongeren? 
 

en 
cliënttevredenheid

 
Wordt cliënt tevredenheid gemeten? 

Zodat de kwaliteit van beleid en uitvoering 
vanuit inwonersperspectief kan worden 

verbeterd?

SPEERPUNT 2023

van toegang tot zorg 

tot toekenning van zorg:

 
is de toegang tot zorg laagdrempelig 

en toegankelijk? Hoe gaat de 
gemeente om met (onnodig) her 

indiceren? Is er winst te behalen voor 
inwoner en gemeente?

 

 

 

SPEERPUNT 2023

ervaringsdeskundigheid:

 
waar en hoe worden 

ervaringsdeskundigen ingezet in de hulp 
en ondersteuning aan inwoners? 

Ervaringsdeskundigen kijken vaak op een 
andere manier naar situaties. Dit kan een 
waardevolle aanvulling zijn en de kwaliteit 

van hulpverlening ten goede komen. 

SPEERPUNT 2023

Armoede en inkomen:

 
wat is het minimabeleid in de 

gemeente Raalte? Is er  bijvoorbeeld 
oog voor 'nieuwe' armoede?

en 
uitvoeringsplan Werk:

ervaren (kwetsbare) inwoners uit Raalte 
ondersteuning bij het vinden en 

behouden van werk?

 

 
Wil je met ons meedenken in 2023, signalen

afgeven of vergaderingen bijwonen?
 

Je bent van harte welkom!

WELKOM IN 2023

RAADPLEGEN INWONERS GEMEENTE RAALTE
De leden hebben naast ervaringskennis ook een groot netwerk in de

Raalter Samenleving. 
Door contacten met dit netwerk zijn ervaringen van inwoners met het

sociaal domein opgehaald. Vandaaruit zijn speerpunten voor 2023
geformuleerd die we meenemen in de gevraagde adviezen of waarover

we in gesprek willen met de gemeente. Het kan zijn dat er vervolgens
een ongevraagd advies uit voortkomt dat aan het college van B & W

wordt voorgelegd. 
 

16 inwoners hebben aangegeven mee te willen denken als ogen en 
 oren van de Adviesraad. Deze groep mensen noemen we de flexibele

schil.
 
 
 


