
VAN: Maatschappelijke Adviesraad Albrandswaard 

p/a Amethysthof 32, 3162 RB Rhoon 

AAN: De heer W.A. Versluis 

Sweelincklaan 4, 3161 RR Rhoon 

DATUM: 5 november 2015 

ONDERWERP: Lidmaatschap Maatschappelijke Adviesraad 

Geachte heer Versluis, 

Naar é!_anleiding van uw schrijven van 22 oktober jl. gaan we in op een aantal opmerkingen en vragen 

van u. 

De heer Wander is op eigen verzoek teruggetreden als lid van de adviesraad en heeft de suggestie 

gedaan dat u, de heer Versluis, hem in die hoedanigheid zou kunnen opvolgen. 

De adviesraad is geen verzameling van vertegenwoordigers van belangengroeperingen en daarom is 

er geen recht van opvolging, maar bij geschikte kandidatuur is er ook geen bezwaar tegen een 

dergelijk voorstel. 

•De Adviesraad heeft, zoals het de gewoonte is, een vertegenwoordiging van drie personen 

gemandateerd om te beoordelen of een kandidaat naar hun oordeel qua profiel, kennis, ervaring en 

toegevoegde waarde past. Een belangrijk element hierbij is het versterken van de teamgeest en het 

samenwerken in de werkgroepen. De drie betrokkenen zijn unaniem van mening dat u voor ons niet 

de meest gewenste kandidaat bent. Met die conclusie is ons gesprek geëindigd. Op basis van eerdere 

ervaringen heeft het derde selectielid laten weten uw kandidatuur niet te steunen. Helaas kon die 

niet aanwezig zijn tijdens het gesprek, maar dat verandert de eindbeslissing niet. 

In de rest van uw brief noemt u een aantal zaken die voor uw selectie verder niet relevant zijn, maar 

we stellen er prijs op toch eenmalig te reageren. 

Sinds de invoering van de Wmo in 2007 zien wij geen redenen meer dat de Seniorenraad een 

commissie is van het college van B&W. Het zou onzes inziens volstaan dat de Seniorenraad zich 

manifesteert als een belangengroep. Bij de vorming van de Adviesraad is dit punt aan de orde 

geweest met uw voormalig voorzitter. Daarmee is onze mening hierover dus niet nieuw. 

De door u genoemde voormalig voorzitter van de Seniorenraad heeft altijd uitstekend 

gefunctioneerd als lid van de voormalig Wmo-raad. De informatiestroom ging echter vrijwel 

uitsluitend van de Wmo-raad -- en later de Adviesraad-- naar de Seniorenraad en eigenlijk nooit de 

andere kant op. 

Hoe de heer Wander zijn functioneren als lid van de Adviesraad ziet, kunt u hem beter persoonlijk 

vragen. Wij zullen in goede harmonie op 10 december a.s. afscheid van hem nemen. 
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Ouderen zijn nu reeds vertegenwoordigd in de Adviesraad en bij het zoeken naar verdere aanvulling 

blijft de doelstelling om een zo goed mogelijke balans te vinden van leeftijden, achtergrond, kennis 

en ervaring met jeugdzorg, Wmo en werk en inkomen (participatie). 

Ons doel is de burgerij van Albrandswaard in brede zin te vertegenwoordigen en op basis daarvan op 

een positief-kritische manier beleidsvoorstellen te beoordelen. Daarna blijven we, voor zover dat in 

ons vermogen ligt, volgen of de beloftes en intenties van die voorstellen teruggevonden worden in 

de uitvoering. 

Uw verwijzing naar de artikelen in de Verordening Maatschappelijke Adviesraad hebben we met de 

uitleg hierboven al beantwoord. Rest ons u te verwijzen naar artikel4 lid 2, waarin staat dat de leden 

van de Adviesraad door het college op voordracht van de Adviesraad worden benoemd. 

Met vriendelijke groet, 

namens de Adviesraad, 

N. Bom (voorzitter) E. Chvedtsjoek (secretaris) 


