
 
HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

 

Burgeradviesraad Gemeente Heumen 
 
Artikel 1, werkwijze 
1.1. De Bar onderscheidt op hoofdlijnen drie aspecten bij de uitvoering van de haar opgelegde taak om de 

cliënten- en burgerparticipatie op zorgvuldige wijze in te vullen en op integrale wijze vorm te geven: 
participatie, voorzieningen en informatie en dienstverlening. 

1.2. De BAR hanteert een verdeling naar aandachtsvelden onder de leden (zie bijlage taakverdeling dd. 
07.05.19) vanuit het sociaal domein. 

1.3. De BAR brengt gevraagd en ongevraagd advies uit. 
1.4. De BAR volgt en bewaakt het proces van advisering, besluitvorming en implementatie en signaleert 

ongewenste afwijkingen, onbedoelde effecten, etc. 
 
Artikel 2, leden van de BAR 
2.1. De BAR kijkt, oordeelt en adviseert altijd vanuit het perspectief van de inwoner van de gemeente Heumen, 

de achterban van de BAR. 
2.2. De  leden van de BAR zijn daarom zoveel mogelijk ervaringsdeskundige met regelgeving in het sociaal 

domein of zijn gehouden zich zo goed mogelijk te informeren over inhoud, uitwerking en de gevolgen voor 
de burger daarvan. Bij de samenstelling van de BAR zijn dat ook de criteria bij de voordracht van een 
nieuw lid. 

 
Artikel 3, de raadpleging van de achterban 
3.1. De achterban is te onderscheiden in georganiseerde cliëntenraden en belangenverenigingen en de niet-

georganiseerde cliënten en burgers. 
3.2. De BAR maakt gebruik van de sociale kaart van de gemeente Heumen (www.socialekaartheumen.nl) , is 

gericht op cliëntenraden, patiëntenverenigingen en (belangen)organisaties die werkzaam zijn voor 
bewoners van de gemeente Heumen en onderhoudt contacten met hun besturen en/of 
vertegenwoordigers. 

3.3. Voor wat betreft de niet-georganiseerde cliënten en burgers maakt de BAR gebruik van informele 
netwerken waarover de BAR-leden beschikken als ervaringsdeskundige of vanuit hun affiniteit met 
onderwerp en doelgroepen. 

 
Artikel 4, communicatie 
4.1. De vergaderingen van de BAR zijn openbaar en worden op de internetsite van de gemeente aangekondigd. 
4.2. Elke vergadering van de BAR begint met het geven van gelegenheid tot inspraak aan diegenen die gebruik 

maken van de openbaarheid van vergadering. 
4.3. Op de internetsite van de gemeente Heumen zal periodiek aandacht worden besteed aan voor de BAR en 

voor de inwoners belangrijke en actuele onderwerpen. Ook de BAR-verslagen en -adviezen zijn te 
raadplegen op de internetsite van de gemeente. 

4.4. De BAR is via het secretariaat bij de gemeente en via de internetsite van de gemeente Heumen 
(bar@heumen.nl) bereikbaar.  

 
 
Aldus vastgesteld door de Burgeradviesraad van de gemeente Heumen in zijn vergadering van 4 juni 2019. 
 
 
 
De voorzitter,     De secretaris, 
Agnes Coumans    Renate Krijnen 
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