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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'Van gevraagde naar
ongevraagde adviezen'
René ter Huurne (60), zelfstandig HRM- en organisatiedeskundige, is duovoorzitter van de
Participatieraad in Waalre, samen met ‘zijn maatje’ Henk de Graaf (73). “De vorige voorzitter
vertrok en niemand wilde het doen, dus nu doen wij het samen. We begrijpen elkaar goed.”
“Toen we in 2015 begonnen, hadden we al snel het gevoel dat we een te reactieve participatieraad
waren. Het gevraagde advies was leidend. We wilden ook onze eigen informatie uit de Waalrese
samenleving ophalen, proactief kunnen zijn. Op dit tweesporenbeleid zitten we nu. Vanaf 2016
doen we ook zelf onderzoek, projectjes noemen we dat. We fietsen twee aan twee door Waalre en
vragen mensen hoe zij bepaalde aspecten van het sociaal domein ervaren. Dat geeft ons
authentieke informatie en vergroot onze bekendheid en ons netwerk in de lokale samenleving.
Tegelijkertijd is het leuk om dit samen te doen en elkaar beter te leren kennen.”

Concrete inbreng
In Waalre is veel goed geregeld, maar niet alles. “Het is lastig je weg te vinden als je bijvoorbeeld
financiële problemen hebt, dat komt onder andere omdat het dorp geen sociale kaart heeft.
Waalre doet best veel aan armoedebestrijding, maar nog betrekkelijk weinig aan vroegsignalering
en preventie. Helaas viel onze ongevraagde notitie hierover samen met
de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 en de coalitievorming daarna. En bleef dus te lang
liggen. Ook andere onderwerpen zijn mede dankzij ons op de agenda gezet. Zo kunnen ouderen
zonder kinderen of sociaal netwerk tijdens het keukentafelgespek voortaan ondersteuning krijgen
van een deskundige, externe vertrouwenspersoon. Op kosten van de gemeente. Onze
prioriteiten voor de komende periode zijn jeugdzorg en wonen en vervoer voor ouderen.”
Serieuze en onafhankelijke gesprekspartner
In 2015 zaten er vooral gepensioneerden in de raad. Inmiddels is de participatieraad diverser
geworden en vormen werkenden, met soms jonge kinderen, de helft van de leden. “Een goede
afspiegeling van de samenleving geeft geloofwaardigheid en bredere deskundigheid, daardoor
zijn we een serieuze gesprekspartner. Om de onafhankelijkheid van onze adviezen te
waarborgen, weren we leden van cliënten- en belangenbehartigingsorganisaties. Raadsleden en
gemeenteambtenaren kunnen sowieso geen lid worden. Actieve betrokken burgers met
lidmaatschap van een politieke partij mogen dat wel.”

"Ons advies moet evenwichtig zijn, niet de stem van een
belangenbehartiger'
Duovoorzitterschap
“Of het duovoorzitterschap bevalt? Ja, het kan prima, als je elkaar goed begrijpt en aanvult. En
dat doen wij. We kunnen taken onderling verdelen en dat scheelt tijd. Henk zit de vergaderingen
voor en dat geeft mij een vrijere rol in de discussies. Het voorkomt ook dat een persoon te
dominant wordt. We doen het tijdelijk, onze droomvoorzitter in de raad is nog te druk met een
jong gezin en werk.”
Geen grote slagen
Over de samenwerking met de gemeente is Ter Huurne redelijk tevreden. “Je moet niet denken
dat je een grote impact hebt, dan kan je beter wethouder sociaal domein worden of in de
gemeenteraad gaan zitten. Je moet de stoel waarop je zit wel goed snappen. Wij kaarten zaken
aan, maken zaken zichtbaar, maar bepalen niet de politieke agenda. Dat doen het college en de
gemeenteraad.”

"Het duovoorzitterschap kan prima werken als je elkaar aanvult"

Balans
“Alleen gevraagde adviezen geven, maakt de relatie met de gemeente snel formeel. We merkten
dat we ook weer niet te informeel met ambtenaren om tafel moeten zitten. Daarin zoeken we
voortdurend een balans. We willen voorkomen dat een brainstormsessie of meedoen aan een
workshop gezien wordt als formeel advies. Een advies is dus een formeel advies en bijpraten,
bijpraten. Voor je het beseft, komt je onafhankelijkheid in het gedrang. Ook intern. Als voorzitters
hadden wij regelmatig afstemming met onze ambtelijk contactpersoon; primair procesmatig wel te
verstaan, niet inhoudelijk want dat willen we met de voltallige raad. Bij een training bij De Koepel
zeiden de andere leden ‘soms hebben wij het gevoel dat de voorzitters meer info hebben, omdat
zij vooraf met de gemeente om tafel zitten’. Daar zijn wij nu dus scherper op, we willen absoluut
niet de indruk wekken dat we in achterkamertjes zitten.”
Jaloers
Ter Huurne is jaloers op raden met een mooie website. “Wie heeft er anno 2019 geen
professionele website? Wij hebben beperkte middelen en niemand die daar tijd voor heeft of
deskundig in is. Voor een deel zoeken we het alternatief in een korte nieuwsbrief, die we vier
keer per jaar verspreiden. Zo onderhouden wij meteen ons netwerk en houden onze voelhorens
in de samenleving. Het zou ook handig zijn om een secretariaat te hebben en iemand die notulen
maakt. Soms blijft de follow-up liggen. Dat maakt het lastig om je vleugels goed uit te
slaan. Dat voelt als een steentje in mijn schoen.”

De Participatieraad in Waalre heeft acht leden en een budget van 5000
euro. De onkostenvergoeding is 150 euro per jaar. Waalre heeft ruim
17.000 inwoners.

Interview: door Astrid van Wijk

