
 

 

Aan :  

Burgemeester en Wethouders van Roerdalen 

Postbus 6099

6077 ZH Sint Odiliënberg

Betreft: ongevraagd advies Netwerkbijeenkomsten Sociaal Domein Roerdalen

Geacht College,

Hierbij doen wij u ons ongevraagd advies  Netwerkbijeenkomsten Sociaal Domein Roerdalen 

toekomen.

Inleiding:

De Adviesraad wordt geacht de ogen en oren te zijn voor wat er leeft in Roerdalen met betrekking tot 

het Sociaal Domein. 

We willen hier – mede na 2 jaar corona – verdere invulling aan  geven op een  manier die ook 

duurzaam iets toevoegt aan de Gemeente Roerdalen.

Dit leidde, zoals in ons overleg van 14-11-2022 aangekondigd,  tot het idee om  een 

netwerkbijeenkomst te organiseren voor het Sociaal Domein in Roerdalen. (zie bijlage)

Inmiddels hebben wij ook uw document

-defD172809 Beleidsdocument - INT Beleidsdocument Amendement Bereiken stille armoede 2021-

A11.docx- ontvangen waarin u de pilot bijeenkomst Schuld(ig) in Roerdalen: wie betaalt de rekening? 

aankondigt. Hierin wordt een bijeenkomst aangekondigd voor uitsluitend de PW.

Advies

Verken de behoefte en het draagvlak voor netwerkbijeenkomsten voor het gehele Sociale domein in 

Roerdalen (Wmo, PW, JW) in de door u geplande bijeenkomst. Hierbij kunt u gebruik maken van de 

gegevens uit de bijlage en rekenen op de medewerking van de Adviesraad.

Motivatie

De deelnemers zijn vrijwel dezelfde als die voor de netwerkbijeenkomst zoals wij voor ogen hebben. 

Het Sociaal Domein kent veelal hulpvragen die gediend zijn  met een integrale aanpak

Een doublure van netwerkbijeenkomsten werkt averechts
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Vervolg:

Mocht u ons advies over willen nemen dan is de Adviesraad graag bereid capaciteit voor de uitwerking

ter beschikking te stellen als aanvulling op de capaciteit vanuit de Gemeente Roerdalen. 

Uw reactie zien we met belangstelling tegemoet.

Hoogachtend,

Adviesraad Sociaal Domein Roerdalen,

J.W.Haenen (Vz)

Cc: griffie@roerdalen.nl 

t.a.v.  Gemeenteraad Roerdalen

Bijlage: Initieel idee Adviesraad t.b.v. Netwerkbijeenkomsten
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Initieel idee Adviesraad t.b.v. Netwerkbijeenkomsten

Idee:

We zijn, met als voorbeeld het Maatschappelijk Platform Roermond (MPR), uitgekomen bij het 

volgende plan, bestaande uit 2 punten:
1) Het organiseren door de Adviesraad van een netwerkbijeenkomst voor het gehele sociale 

domein in Roerdalen (Wmo, PW, JW) 

2) Mocht blijken dat er voldoende draagvlak bestaat voor structurele bijeenkomsten dan wil de 
Adviesraad dit verder initiëren. 

Uitwerking:

Ad 1) Enkele praktische stappen t.b.v. de netwerkbijeenkomst zijn: 
 een open uitnodiging voor een netwerkbijeenkomst begin 2023. 

 Hierbij kunnen we wellicht gebruik maken van de gegevens van ketenpartners die bij 
de Gemeente Roerdalen bekend zijn

 Uitnodiging via RoerdalenNu en Social Media, Roerdalenbericht etc.

 Globale Agenda:
 Toelichting door voorzitter en secretaris van het MPR over de opzet en effectiviteit 

van het MPR
 Aftasten draagvlak: wat willen/verwachten ketenpartners?
 Actuele zaken vanuit Gemeente Roerdalen m.b.t. Sociaal Domein

Ad 2) Mocht er draagvlak zijn dan zou een structureel vervolg er als volgt uit kunnen zien
 Er wordt in 2023 gezocht naar onafhankelijke invulling van voorzitter en secretariaat
 De Adviesraad initieert de overige 2 of 3 bijeenkomsten voor 2023 (d.w.z. levert de  

voorzitter en verzorgt het secretariaat) in het geval er nog geen invulling is van 
voorzitter en secretariaat.

Meerwaarde:

De Adviesraad is van mening dat een dergelijk orgaan duurzaam van meerwaarde kan zijn voor 

Roerdalen, onafhankelijk is, zelfstandig kan opereren en de Gemeente op diverse punten kan 

ontlasten
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