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. Elk van deze aspecten wordt behartigd door de gelijknamige taakgroep
van de BAR.
1.2. Elk lid neemt deel aan een van de taakgroepen en volgt vanuit het benoemde
perspectief de uitvoering door de gemeente van de betreffende wet- en regelgeving.
1.3. De leden van de subgroepen hebben onderling contact en bereiden interne pre-adviezen
voor.
1.4. In de maandelijkse vergaderingen van de BAR wordt de inbreng van de taakgroepen
samengebracht in gevraagde en ongevraagde adviezen van de BAR aan de gemeente
Heumen.
1.5. De BAR volgt en bewaakt het proces van advisering, besluitvorming en implementatie en
signaleert mogelijke misvormingen, onbedoelde effecten etc.
Artikel 2, Leden van de BAR.
2.1 De BAR kijkt, oordeelt en adviseert altijd vanuit het perspectief van de cliënt en de
burger, de achterban van de BAR.
2.2 De leden van de BAR zijn daarom zoveel mogelijk ervaringsdeskundig op een of meer
van de betrokken wetten en/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 is alert en stimuleert actief dat georganiseerde doelgroepen met hun specifieke
kennis van zaken bij het onderwerp en de wet- en regelgeving zelf betrokken worden of
zijn bij het beleid dat van belang is voor de hen betreffende doelgroepen.
3.3.De ongeorganiseerde doelgroep wil de BAR waar mogelijk mondig maken en indien
nodig plaatsvervangend de belangen van deze doelgroep behartigen.
3.4 De BAR beschikt over een actuele lijst van cliëntenraden, patiëntenverenigingen en
belangenorganisaties die werkzaam zijn voor bewoners van de gemeente Heumen, en
onderhoudt contact met hun besturen.
3.4 Voor wat betreft de niet-georganiseerde cliënten en burgers maakt de BAR gebruik van
informele netwerken waarover de leden van de BAR beschikken als ervaringsdeskundige
of vanuit hun affiniteit met onderwerp en doelgroepen. Daarnaast maakt de BAR een
communicatieplan om zoveel en zo goed mogelijk de niet-georganiseerde achterban te
informeren en activeren.
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Artikel 4. Communicatie
4.1 De vergaderingen van de BAR zijn openbaar en worden in de Regiodiek uitnodigend
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 de vergadering.
4.3 In de Regiodiek en via de website zal periodiek een vaste rubriek aandacht besteden aan
een voor de BAR en dus voor burgers en cliënten belangrijk en actueel onderwerp uit
het gemeentelijk beleid ten aanzien van de betrokken wet- en regelgeving. Ook door de
BAR ongevraagd gegeven adviezen kunnen hierin behandeld worden. In deze publicaties
wordt steeds aangegeven hoe lezers kunnen reageren naar de BAR.
4.5 De BAR is via het secretariaat bij de gemeente en via de website van de gemeente
Heumen bereikbaar.
Aldus vastgesteld door de Burgeradviesraad van de gemeente Heumen in zijn
vergadering van 16 mei 2011.

De Voorzitter,
W. Smids
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