Voorzitter zijn van een adviesraad: droombaan, pittige klus of iets daar
tussenin? Feit is dat de voorzitter een belangrijke rol vervult binnen de
adviesraad. Hij of zij moet zorgen voor het ‘goede gesprek’ tussen de
leden om uiteindelijk met een bruikbaar advies richting de gemeente te
komen. Wat moet je in huis hebben om een goede voorzitter te kunnen
zijn? Wat is je rol naar de gemeente toe? Hoe merk je dat je
onafhankelijk bent, of juist niet? In deze reeks laten we 9 voorzitters
aan het woord, die allemaal op een heel eigen manier invulling geven
aan het voorzitterschap. Vaak met veel plezier, met soms ook met de
nodige zweetdruppels…
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Kees Slingerland
Voorzitter Cliëntenadviesraad
Alphen aan de Rijn

Werken volgens gemeentelijke
verordening en huishoudelijk
reglement
Kees Slingerland (75), onder andere voormalig projectleider huisvesting voor een
zorginstelling, stopt eind dit jaar na vierenhalf jaar voorzitterschap van de
Cliëntenadviesraad. Dat is een van de twee adviesraden in Alphen aan den Rijn. Hij gaat met
een gerust hart weg. “Er blijft natuurlijk altijd wat te wensen over, maar we hebben gedaan
wat nodig was.”
Anders dan elders in het land koos Alphen aan den Rijn begin 2015 voor twee raden: een
Cliëntenadviesraad (voor burgers en cliënten die gebruik maken van de Participatiewet, de
Jeugdwet en de Wmo) en een algemene Inwonersadviesraad. “Omdat in de praktijk blijkt dat we
toch veel adviezen samen uitbrengen, besloot het college beide adviesraden op te heffen en per 1
januari 2020 één nieuwe Adviesraad Sociaal Domein in het leven te roepen. Het College van B&W
wil graag meer jongeren en leden uit de omliggende dorpen aantrekken. Bestaande leden kunnen
opnieuw solliciteren. Ik doe dat niet, mijn zittingsperiode zit erop.”

Voorzitterschap
Gemiddeld besteedt Kees Slingerland wekelijks anderhalve dag aan het voorzitterschap. “Het
is een pittige klus. Je zorgt voor een juiste agenda, een goede verslaglegging en afronding van
de adviezen. Met humor hou je iedereen bij de les. Kortom, je zorgt ervoor dat de raad
functioneert. Een voorzitter moet ook weten wat er regionaal en landelijk speelt. Dus ga je naar
cursussen, bijeenkomsten en symposia in het land. Bijna elke maand zit ik ook wel een paar keer
bij de gemeenteraad. Ik denk dat de voorzitter van de nieuwe raad het twee keer zo druk krijgt.”
Signalen ontvangen
De Cliëntenadviesraad gaf in die ruim vier jaar rond de twintig gevraagde en ongevraagde
adviezen. Alphen aan den Rijn wilde bijvoorbeeld het lokale jeugddeelnamefonds afschaffen.
Minder bedeelde jongeren kunnen daarop een beroep doen voor sportactiviteiten. “Er zijn ook
twee landelijke fondsen, daar moesten ze maar gebruik van maken. Wij vroegen de gemeente
dat besluit te heroverwegen. Het lokale fonds blijft nu bestaan met de toevoeging dat er ook twee
landelijke fondsen zijn.”

De gemeente reageert vrij adequaat,
zij het met enige vertraging
Regiotaxi
Een ander ongevraagd advies betrof het functioneren van de regiotaxi. De wachttijden waren
lang, soms kwam de taxi zelfs niet opdagen. De gemeente herkende zich niet in die signalen van
de raad. De regiotaxi had pas zelf een tevredenheidsonderzoek gedaan en alles ging prima.
“Inderdaad, de slager die zijn eigen vlees keurt. Een lang verhaal kort: een wethouder in een
andere gemeente wilde ook een onafhankelijk onderzoek. Dat komt er nu.”
Ook de Voedselbank kan waarschijnlijk rekenen op betere huisvesting, door toedoen van de
raad. “Alphen aan den Rijn vindt ‘dat er geen Voedselbank zou moeten zijn’. Dus gaat zij ook niet
zorgen voor goede huisvesting. Zo werkt dat natuurlijk niet, veel mensen zijn ervan afhankelijk.
Via, via hoorde ik dat er nu mogelijk toch betere faciliteiten komen.”
Enige vertraging
De inclusieve agenda van de Verenigde Naties is door de Cliëntenadviesraad op de agenda
gezet onder het motto ‘iedere burger moet kunnen meedoen in de samenleving, ook als die
lichamelijk gehandicapt is’. De gemeente is nu bezig een kadernota op te stellen. “Over het
algemeen reageert de gemeente vrij adequaat, zij het met enige vertraging. Bij ons kwam het aan
de orde, ook al omdat twee leden in een rolstoel zitten en dagelijks hinder ondervinden. Of we
daarmee aan belangenbehartiging doen? Nee, de stad is gewoon niet voldoende inclusief. Als
het om onze onafhankelijkheid gaat, zou ik geen oud-ambtenaar of oud-gemeentesecretaris in de
raad willen. Die hebben te weinig afstand. Laat ons dan maar zélf op sommige dossiers
studeren.”

Verordening
Grote problemen met de gemeente zijn er nooit geweest. “Wij werken volgens de gemeentelijke
verordening en hebben zelf een huishoudelijk reglement gemaakt. Een wereld die ik wel
onderschat heb, is die van de ambtenarij. De adviesraad wordt ondersteund door een
deskundige beleidsambtenaar en maandelijks praten een of meer ambtenaren ons bij over een
onderwerp dat in voorbereiding is. Maar niet alle ambtenaren komen uit Alphen aan den Rijn en
veel ambtenaren werken parttime. We merken dat zij soms minder voeling hebben met wat er
leeft. Ik ervaar als geboren en getogen Alphenaar dat er daardoor soms minder inzicht en
gevoel bij zit. Dat vind ik wel eens lastig.”
Publiciteit
“We proberen zo transparant mogelijk te zijn, daarom zijn onze vergaderingen openbaar. Op
onze website publiceren we verslagen van de vergaderingen en onze jaarverslagen. Ook geven
we maandelijks een nieuwsflits uit. Daarin sommen we op wat aan de orde was, welke adviezen
we gaven en wat er de volgende vergadering ter tafel komt. Op die nieuwsflitsen zijn honderd
mensen en organisaties geabonneerd. We hebben iemand in ons midden die ervaring met
websites heeft, want het vraagt wel enige inzet en kosten. We zijn heel trots op de website en de
nieuwsflits.”

De twee adviesraden in Alphen aan den Rijn tellen negen
leden, ze hebben beide een budget van 20.000 euro. De
vrijwilligersvergoeding van de leden is 1.500 euro per jaar. Alphen aan
den Rijn heeft 109.000 inwoners.
Meer info: http://www.car.adviesraden-alphenaandenrijn.nl/
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