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lnleiding
De adviesstructuur in het sociaal domein bestaat uit verschillende organisaties die het college
adviseren en de belangen behartigen van een bepaalde doelgroep. ln 2017 is deze
adviesstructuur gezamenlijk met de betrokken organisaties geëvalueerd en opnieuw opgezet.
Formele advisering over onderwerpen die vallen onder de Wet maatschappelijke ondersteuning,
de Participatiewet of de Jeugdwet verloopt voortaan via de Adviesraad Sociaal Domein. Naast
andere organisaties is ook het CG-Platform lid van de Adviesraad. Op die manier wordt er zoveel
mogelijk samengewerkt tussen de verschillende organisaties.
Daarnaast zijn er onderwerpen die specifiek tot het werkterrein van het CG-Platform behoren. Het
gaat dan onder andere om onderwerpen zoals benoemd in het VN-verdrag voor de rechten van
mensen met een beperking. ln dit convenant is omschreven hoe het college en het CG-Platform
werken ten aanzien van advisering over deze onderwerpen en hoe het CG-Platform met de
Adviesraad sociaal domein samenwerkt.

Doel en werkwijze GG-Platform
Het CG-Platform Son en Breugel heeft als doel de belangenbehartiging van en dienstverlening
aan chronisch zieken en gehandicapten die in Son en Breugel leven. De stichting verstrekt
informatie aan de groep chronisch zieken en gehandicapten over voozieningen met betrekking
tot wonen, werk en welzijn en bevordert de integratie van mensen met een handicap in onze
samenleving. Het CG-Platform bestaat uit ervaringsdeskundigen en vertegenwoordigers van
verschillende belangenorganisaties van mensen met beperkingen en/of chronisch zieken in Son
en Breugel. Het CG-Platform kent een bestuur voor de dagelijkse leiding en daarnaast bestaat
het Platform uit werkgroepen die zich bezig houden met specifieke onderwerpen en daar
activiteiten voor ontplooien. Naast de plaatselijke activiteiten is het CG-Platform ook actief in
enkele gezamenlijke verbanden in Zuidoost Brabant, in de provincie en in landelijke
koepelorganisaties.

Het CG-Platform kan (on)gevraagd beleidsadvies uitbrengen aan de gemeente. Voor veel zaken
geldt dat dit via de Adviesraad Sociaal Domein verloopt, waarin het CG-Platform
vertegenwoordigd is. Op een aantal specifieke terreinen kan het CG-Platform ook direct
beleidsadviserend optreden richting de gemeente.

Afspraken
1. Het CG-Platform streeft naar een zo breed mogelijke participatie van alle mensen met

een beperking of chronische ziekte uit Son en Breugel in het platform.
2. Het CG-Platform is lid van de Adviesraad sociaal domein en participeert actief in de

werkgroep die een adviesaanvraag voorbereidt wanneer het een onderwerp betreft dat
ook de doelgroep van het CG-Platform aangaat.

3. Het CG-Platform zet zich in voor de implementatie van het inclusief beleid, zoals
omschreven in het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een beperking. Zij
richt zich op zowel de implementatie hiervan in de samenleving als binnen de
gemeentelijke organisatie.

4. Voor de gemeente is het CG-Platform het eerste aanspreekpunt wat betreft:
a. de bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid van wegen en de openbare

ruimte;

1



b. de bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid van gemeentelijke, publieke
gebouwen;

c. de bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid van niet-gemeentelijke, publieke
gebouwen.

5. Tussen de verantwoordelijk wethouder en het CG-Platform vindt tweemaal per jaar een
bilateraal bestuurlijk overleg plaats. Tijdens dit overleg worden onderwerpen besproken
die niet vanzelfsprekend onder de Adviesraad Sociaal Domein vallen, die de doelgroep
van het CG-Platform aangaan maar geen betrekking hebben op het sociaal domein eniof
die expliciet tot het werkterrein van het CG-Platform behoren. Daarnaast vindt met
regelmaat bilateraal ambtelijk overleg plaats.

6. Het CG-Platform kan ook uit eigen beweging advies uitbrengen aan het college als het
ondenruerpen betreft die expliciet tot het werkterrein van het CG Platform behoren.
Overige advisering verloopt via de Adviesraad Sociaal Domein.

7. Het college geeft binnen vier weken na ontvangst van adviezen van het CG-Platform een
schriftelijke reactie. lndien de voorbereiding van een reactie meer tijd vraagt
communiceert zij dit.

8. ln het geval het college afwijkt van het advies van het CG-Platform wordt dit vermeld,
waarbijtevens is aangegeven op welke gronden van het advies is afgeweken..

9. Het CG-Platform brengt een ongevraagd advies zo veel mogelijk uit via de Adviesraad
Sociaal Domein, tenzij het expliciete een onderwerp betreft dat behoort tot het werkterrein
van het CG-Platform. Het ongevraagd advies wordt op een dusdanig tijdstip uitgebracht
dat het college voldoende tijd, te weten vier weken, heeft om op het advies te reageren.

10. lndien het CG-Platform meer informatie wenst over een bepaald onderwerp of collectief
belang kan zij deskundigen, extern of van de gemeente, bij één van haar bijeenkomsten
uitnodigen.

11. Het CG-Platform informeert de Adviesraad sociaal domein over lopende zaken die ook
voor de Adviesraad relevant kunnen zijn.

12. Het CG-Platform neemt kennis van het bepaalde in artikel 2.5 van de Algemene wet
bestuursrecht met betrekking tot de geheimhouding van informatie. Behoudens
voorafgaande schriftelijke toestemming van het college zal het CG-Platform informatie en
gegevensdragers die hem ter beschikking staan niet aan derden kenbaar maken.

13. Het college stelt het CG-Platform de financiële middelen beschikbaar die nodig zijn om
haar taak naar behoren te kunnen veryullen, dit ter beoordeling van het college van
burgemeester en wethouders.
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