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Onderwerp: Adviescom missie Sociale Agenda
Status: Ter informatie

Geachte voorzitter/leden,

Hierbij informeren wij u over de installatie van de Adviescommissie Sociale

Agenda.
ln de Sociale Agenda is als processtap opgenomen dat aanvragen voor de zoge-
heten alliantieprojecten inhoudelijk worden getoetst door deskundigen. Hiervoor
hebben wij een Adviescommissie Sociale Agenda geïnstalleerd. Alliantieprojecten
zijn projecten van een samenwerking tussen verschillende uitvoerende partijen.
De Adviescommissie Sociale Agenda toetst de ingekomen aanvragen aan de hand
van de inhoudelijke wegingscriteria uit de Sociale Agenda en adviseert ons col-
lege hierover. De adviescommissie is samengesteld uit zowel experts als ervarings-
deskundigen. Deze ervaringsdeskundigen hebben in hun dagelijks werk of in hun
dagelijks leven zelf met armoede, laaggeletterdheid en/ of sociale uitsluiting te
maken (gehad). Deze deskundigen kunnen bij uitstek beoordelen of een project
in de praktijk echt het verschil gaat maken. Zowel de voorzitter als de leden van
de adviescommissie hebben geen relatie met de aanvragers van het project. De

adviescommissie wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris vanuit de pro-
vincie.
De adviescommissie bestaat uit: mevrouw W.J. Hoiting, voorzitter en de heer
P.J.W. Bloemberg, mevrouw C.B. Schenk-Bottger, de heer W.H. Li, mevrouw
B. Ooijer, mevrouw M. Brinksma, mevrouw J. Gehrke, de heer E. Kraal en

mevrouw L. Sterken-Veening, leden van de adviescommissie.

Het werkplan2O2'l Sociale Agenda, waar de projecten die door de adviescom-

missie positief zijn beoordeeld in zijn opgenomen, ontvangt u zo spoedig mo-
gelijk.
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Zowel uw Staten als de Vereniging Drentse Gemeenten (VDG) worden daarmee
in de gelegenheid gesteld een eventuele zienswijze op het werkplan kenbaar te
maken.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

, voorzitter , secretaris


