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Betreft: Advies rolopvatting Sociale Raad 
 
 
Geacht college, 
 
Wij krijgen van verschillende belangengroepen in de stad het signaal dat zij geen formeel advies aan 
de gemeente mogen geven, omdat de formele advisering aan u alleen nog via de Sociale Raad Tilburg 
verloopt. Eén van deze signalen betreft een reactie van u op een vraag van de commissie Sociale 
Stijging, waarin u aangeeft dat formele advisering aan het college via de Sociale Raad verloopt en de 
betreffende belangengroep input kan geven aan de Sociale Raad. Wij vinden dit opmerkelijk en 
ongewenst. 
 
Het is onze opdracht om aanspreekpunt  voor de stad te zijn, de signalen uit de stad te bundelen, de 
rode draad eruit te halen en u daarover te adviseren. Dit doen wij zo volledig en concreet mogelijk. 
Voorop staat dat wij het heel zinvol achten dat u hebt gekozen voor de Sociale Raad als structurele 
adviescommissie. Wij vinden het van groot belang voor de stad als belangrijke gesprekspartner 
betrokken te zijn bij de beleidsontwikkeling. Wij waarderen bovendien de samenwerking die wij tot 
nu toe hebben ervaren. Toch heeft de door u gekozen werkwijze  naast vele voordelen ook nadelen.  
 
Het in onze ogen belangrijkste nadeel is de afstand van de gemeente tot haar inwoners. Met de 
Sociale Raad als enige instantie die het college formeel adviseert, ervaart de gemeente alleen van 
een afstand wat er in de stad gebeurt. Soms is het nu eenmaal het best om de doelgroep zelf te 
spreken. Zij kunnen in detail vertellen wat er niet goed verloopt en wat er verbeterd kan worden, 
verduidelijkt door voorbeelden uit het dagelijkse leven. Zoals wij ook in ons advies inkoop schrijven, 
vinden wij het essentieel om inwoners direct bij de beleidsontwikkeling en –uitvoering te betrekken. 
Dit past bij de transformatie naar een organisatie waar de vraag uit de stad en het maatschappelijk 
effect van het beleid voorop staan. In dit geheel heeft de Sociale Raad een specifieke opdracht: 
gevraagd en ongevraagd adviseren, waarbij de adviezen integraal en interdisciplinair zijn uitgewerkt. 
Het gaat om het verbinden van informatie en belangenweging,  gebaseerd op ervaringen van 
inwoners. Daarnaast is er ook specifieke kennis nodig. Die kan en moet soms op een andere wijze 
worden verzameld. Bovendien zijn wij geen belangenbehartiger. We kunnen dus ook niet in de plaats 
komen van de groepen en instanties die wel een rol als belangenbehartiger hebben. Het betreft 
werkwijzen die niet hetzelfde zijn, maar juist aanvullend aan elkaar.  
De manier waarop de gemeenteraad onlangs over armoede in gesprek is gegaan met ons én de 
overige organisaties en inwoners in de stad vinden wij een goed voorbeeld. 
 
Wij zien een dynamische, betekenisvolle burger- en cliëntparticipatie voor ons, die past bij de gaande 
transformatie in het sociaal domein. Daarbij vinden wij het huidige rigide onderscheid tussen formeel 
en informeel advies niet passend bij de nieuwe (beoogde) werkwijze in het sociaal domein. Doel is 
voor ons een cultuur waarin het ophalen van de vraag uit de stad en het meebeslissen van inwoners 



 

 

vanzelfsprekend en de normale gang van zaken is. Nieuwsgierig naar wat inwoners vinden, naar wat 
het beleid voor hen betekent. Dit betekent een betekenisvolle betrokkenheid van inwoners en een 
formele (d.w.z. vanzelfsprekende) plek van burgerbetrokkenheid in de organisatie en daarmee in de 
beleidsontwikkeling en -uitvoering. Sterk verankerd in de organisatie en actiegericht, gericht op 
verbetering van het beleid.  
 
Bij de transformatie past ook dat de informatie en denkkracht op verschillende manieren en via 
verschillende vormen wordt georganiseerd en verkregen. Soms is die betrokkenheid structureel, 
zoals bij de Sociale Raad, soms incidenteel, afhankelijk van het onderwerp en de situatie. Ook kan de 
vorm de ene keer ‘formeler’ zijn, de andere keer ‘informeler’, ook bij de Sociale Raad. Betrokkenheid 
bij de start van de beleidsontwikkeling vraagt een andere vorm van meedenken dan een formele 
standpuntbepaling later in het proces.  
 
Wij pleiten ervoor dat niet langer rigide wordt omgegaan met de rol van de Sociale Raad door hem 
aan te wijzen als enige instantie die het college formeel zou mogen adviseren. Dat doet onvoldoende 
recht aan de kracht en betrokkenheid van inwoners in Tilburg. 
 
We gaan graag met u in gesprek over dit onderwerp.  
 
We zullen een afschrift van deze brief toesturen aan de gemeenteraad en de belangengroepen die 
zich hierover bij ons hebben gemeld. 
 
 
 
Hoogachtend, 
namens de Sociale Raad Tilburg, 

 
 
 
 
 
 

Jos van Balveren 
Voorzitter Sociale Raad Tilburg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


