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Geachte gemeenteraad, 
 
Op uw agenda van de beeldvormende raad van 17 mei a.s. staan voor ons als Sociale Raad een aantal 
behartenswaardige en ook belangrijke onderwerpen. 
Zoals u van ons gewend bent maken wij vaak gebruik van ons recht en de mogelijkheid om in te spreken 
en met u van gedachten te wisselen over voor ons belangrijke onderwerpen. 
Met de agenda voor deze vergadering loopt dit echter anders dan gebruikelijk. 
 
Zoals u weet zijn wij een adviesorgaan van het college van B&W en brengen wij advies uit aan het college, 
zowel gevraagd als ongevraagd.  
 
Bij de huidige agendastukken treft u een onderwerp aan “hulp bij het huishouden” waarbij de normale 
adviesprocedure is gevolgd.  
 
Het beleidsstuk “hulp bij het huishouden" heeft de afgesproken weg ten aanzien van de adviesprocedure 
gevolgd. Het college van B&W heeft de Sociale Raad om advies gevraagd. Binnen de daarover afgesproken 
adviestermijn is door de Sociale Raad advies uitgebracht welke daarna door het college van B&W 
behandeld is en van een reactie is voorzien. Daarbij is op constructieve wijze gebruik gemaakt van ons 
advies om het beleidsstuk verder vorm te geven. Bij de behandeling van dit punt in uw vergadering treft u 
dan ook een brief aan van de voorzitter van de Sociale Raad waarin aangegeven wordt hoe vanuit de 
Sociale Raad is gereageerd op de reactie van het college van B&W.  
 
Helaas is de cyclus van de adviesprocedure voor de beleidsnota’s “Armoedebeleid 2018-2022” en “De 
Doetinchemse Toegankelijkheid” niet haalbaar gebleken. 
De adviesaanvragen voor beide beleidsstukken zijn de Sociale Raad op 11 mei jl. voorgelegd, waarop de 
Sociale Raad direct een advies heeft geformuleerd. Normaliter wordt het advies met de reactie van het 
college van B&W bij de agendastukken voor de beeldvormende raad gevoegd.  
 
Helaas heeft de Sociale Raad op dit moment nog geen reactie van het college van B&W ontvangen, 
waardoor het niet mogelijk is om ons advies bij u onder uw aandacht te brengen.  
Er bestaat vanzelfsprekend een onlosmakelijk verband tussen advies van de Sociale Raad en reactie van 
het college van B&W. Het gevolg is dat de Sociale Raad zowel schriftelijk als mondeling niet  meer kan 
inspreken op de onderwerpen “Toegankelijkheid” en “Armoedebeleid”. Zeker voor wat het 
Armoedebeleid betreft is het voor ons als Sociale Raad van groot belang om dit onderwerp goed voor het 
voetlicht te brengen.  
 
Bij uw agendastukken hebt u wel onze nota: “Bouwstenen en adviezen” voor een nieuw Armoedebeleid 
ontvangen. Deze nota is echter geschreven bij de opzet van het nieuwe Armoedebeleid waarbij wij als 
Sociale Raad proactief onze inbreng hebben gegeven. Bij de opzet van het nieuwe beleid zijn ook 
daadwerkelijk een aantal van onze bouwstenen en adviezen meegenomen. Maar dat laat onverlet dat wij 
ons advies pas konden geven nadat het college van B&W op 11 mei jl. ons om advies heeft gevraagd. 
 
Hopend op een nader tijdstip met u in discussie te kunnen gaan over de beleidsnota’s “Armoedebeleid 
2018-2020”en “De Doetinchemse Toegankelijkheid, het advies van de Sociale Raad en de reactie van 
college van B&W daarop. 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens de Sociale Raad  
 
Leen van der heiden 
Voorzitter 
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