Samenvatting:
Aanleiding
Dit voorjaar is het initiatief genomen om te komen tot formalisering van de RASD, zodat de
Adviesraad als een volwaardig adviesorgaan voor Centrumtaken kan functioneren. Een concept van
de verordening is voorgelegd aan de RASD. Naast inhoudelijke opmerkingen, heeft de RASD er op
gewezen dat lokale adviesraden en lokale ambtelijk ondersteuners meegenomen moeten worden in
het proces om te komen tot formaliseren. Met de RASD is afgesproken daarvoor een memo op te
stellen en dat ter bespreking aan de lokale ondersteuners voor te leggen. Dat is in de afgelopen
periode gebeurd.
In bijgevoegd memo staan op de hoofdlijnen het voorstel voor formaliseren en zijn de discussie- /
aandachtspunten beschreven. Ook is een (aangepast) concept van de verordening verstuurd naar de
ambtelijk ondersteuners. In de conceptverordening zijn aanpassingen ook vragen ter verduidelijking
opgenomen. Op het moment van het versturen van de agenda, is er nog geen inhoudelijke reactie
van de ambtelijk ondersteuners of van de lokale ASD raden.
Bestuurlijk belang
De gemeenten van de Zuid-Hollandse Eilanden (ZHE) hechten waarde aan de inhoudelijke input van
de RASD en aan het creëren van draagvlak in de samenleving. Daarom is het van belang de route van
advisering te stroomlijnen en de RASD een formele status te geven als adviesorgaan van het college
van B&W van centrumgemeente Nissewaard.
Centrale vraag
In het memo en in de conceptverordening staan een aantal vragen/discussiepunten opgenomen. De
kernvraag daarbij is:
- Er vanuit gaande dat de Adviesraad adviseert vanuit het inwonersperspectief, welk
perspectief staat dan centraal: het perspectief van de inwoners van de gemeente waaruit de
betreffende leden afkomstig zijn of het perspectief van inwoners van de gehele regio? Of is
het een niet strijdig met het ander?
Financiële consequenties:
Kosten als gevolg van de formalisering komen ten laste van het budget Centrumtaken BW/MO/VO.

Vraag aan de RASD:
1. Bespreken van de kernvraag (zie hierboven)
2. Bespreken van de vragen in het ambtelijk memo en de aanpassingen/vragen in het nieuwe
concept van de verordening (bijgevoegd)
3. Vervolg proces -> afstemming lokale raden
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