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Onderwerp Advies verordening Adviesraad Sociaal Domein 

 

 

Beste meneer Korteweg / leden van de adviesraad, 

 

BEZOEKADRES Kuipershof 2 - 4191 KH Geldermalsen   POSTADRES Postbus 112 - 4190 CC Geldermalsen 
T (0345) 72 88 00 - gemeente@westbetuwe.nl - www.westbetuwe.nl 

Op 4 juli jl. hebben we uw advies op de concept verordening Adviesraad Sociaal Domein (ASD) West 
Betuwe ontvangen. In onze vergadering van 11 augustus jl. hebben we kennis genomen van dit 
advies. Inmiddels heeft u onze reactie ontvangen. Naar aanleiding van uw vergadering op 23 juli jl. 
heeft u een aanvullend advies uitgebracht namens een meerderheid van de ASD. Hieronder gaan we, 
puntsgewijs, in op uw advies waarbij we aangeven of en op welke wijze we dit meenemen bij de 
vaststelling van genoemde verordening. 
 
Advies 1: vereiste meerderheid ASD-leden bij gevraagde en ongevraagde adviezen 
U schrijft: "Aan artikel 4 lid 4 toe te voegen: gevraagde en ongevraagde adviezen hebben de 
instemming van de meerderheid van de ASD leden."  
 
Dit advies nemen we niet over. Wij gaan er vanuit dat de ASD ernaar streeft om tot een eenduidig 
advies te komen. Het is aan de adviesraad om in het huishoudelijk reglement vast te leggen hoe 
omgegaan wordt met meerderheids- en/of minderheidsadviezen.  
 
Advies 2: een gekozen voorzitter 
U schrijft: "Artikel lid 1: een voorzitter uit hun midden, gekozen door de leden en voorgedragen door 
hen aan het college. De ASD kiest en draagt kandidaat-leden voor aan het college. De ASD 
functioneert onafhankelijk; de adviseurs geven neutraal advies en onthouden zich van commentaar op 
de handelswijze en besluitvorming van de ASD. De adviseurs worden uitgenodigd om extra aandacht 
en informatie te geven over die onderwerpen die het db./de ASD aan hen verzoekt. Zijn de adviseurs 
niet nodig, dan zijn zij ook niet aanwezig tijdens een ASD vergadering." 
 
Artikel 6 lid 1 luidt als volgt: De Adviesraad Sociaal Domein bestaat uit minimaal 5 en maximaal 15 
leden en een onafhankelijk voorzitter. Wij blijven bij ons standpunt over de onafhankelijk voorzitter 
zoals verwoord in onze brief van 11 augustus jl. Een onafhankelijk voorzitter kan zonder last of 
ruggenspraak de vergaderingen leiden en de ASD naar buiten toe vertegenwoordigen. Het staat de 
voorzitter vrij om leden van de ASD uit te nodigen om aan te sluiten bij overleggen. Verder zorgt de 
onafhankelijke voorzitter voor de voortgang van het proces. De wijze waarop de leden van de ASD 
worden geselecteerd en benoemd staat beschreven in artikel 7 van de concept verordening 
Adviesraad Sociaal Domein West Betuwe. Wij nemen uw advies niet over. 
 
Advies 3: Aantal vergadering per jaar 
U schrijft: "Aan artikel 9 lid 1 toe te voegen: Indien de situatie erom vraagt is de ASD vrij om meerdere 
vergaderingen te houden."  
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Het is de ASD vrij om meerdere vergaderingen te houden. We hanteren echter het maximaal aantal 
vergaderingen, werkgroep vergaderingen themabijeenkomsten per kalenderjaar zoals opgenomen in 
artikel 9 lid 1 van de concept verordening Adviesraad Sociaal Domein West Betuwe dat voor 
vergoeding in aanmerking komt. Wij nemen uw advies niet over, omdat dit niet noodzakelijk is om 
vaker te kunnen vergaderen. 
 
Advies 4: samenloop vergadering ASD en gemeenteraad West Betuwe 
U schrijft: "Aan artikel 9 lid 2 toe te voegen: De vergaderingen worden onafhankelijk en bij voorkeur 
apart van de gemeenteraadsvergaderingen gepland. De gemeente stelt kosteloos hiervoor ruimte in 
het gemeentehuis beschikbaar. De ASD is ten alle tijden vrij in haar keuze tot een andere 
vergaderplek.  
De Adviesraad Sociaal Domein vergadert maximaal 10 keer per kalenderjaar en heeft maximaal 4 
themabijeenkomsten. De toevoeging over vergoedingen veranderen in:  een fiscaal vrijgestelde 
vrijwilligersvergoeding. 
 
Artikel 9 lid 2 luidt nu als volgt: "De Adviesraad Sociaal Domein komt maximaal 10 keer per 
kalenderjaar bij elkaar. De data van de vergaderingen zijn gelijktijdig met de data van de 
raadsvergaderingen in verband met de openstelling van het gemeentehuis." Wij nemen uw advies om 
dit te wijzigen niet over. De keuze om de data gelijk te stellen met de data van raadsvergaderingen is 
dat er op dat moment ambtenaren in het gemeentehuis aanwezig zijn die er voor zorgen dat het 
gemeentehuis veilig gebruikt kan worden (o.a. BHV) en er na afloop correct wordt afgesloten. 
Voordeel voor de ASD van deze werkwijze is dat zij kosteloos gebruik kan maken van de ruimte en 
faciliteiten van het gemeentehuis. Als u als ASD er voor kiest om toch gebruik te maken van een 
andere ruimte dan komen de kosten die hieruit voortvloeien ten laste van het werkbudget. Dit betekent 
dat u dan minder middelen heeft om in te zetten voor andere activiteiten.  
 
Advies 5: fiscale grondslag vergoedingen 
U schrijft: "Aan artikel 9 lid 3 de toevoeging over vergoedingen veranderen in:  een fiscaal vrijgestelde 
vrijwilligersvergoeding." 
 
In onze brief van 11 augustus jl. zijn we hier op ingegaan: "ln de verordening kan alleen de term 
"vergoeding" gebruikt worden. Het opnemen van de term "vrijwilligersvergoeding" kan niet omdat de 
gemeente niet mag bepalen om welk soort vergoeding het gaat. Dit is een bevoegdheid van de 
belastingdienst. Deze bepaalt op basis van belastingwetgeving of de hoogte van de vergoeding wordt 
aangemerkt als vrijwilligersvergoeding of als inkomen. De leden van de ASD zijn zelf verantwoordelijk 
voor hun opgave inkomstenbelasting." We hebben geen gronden om onze reactie van 11 augustus te 
wijzigen. 
 
Advies 6: afgevaardigden cliëntenraad Werkzaak Rivierenland 
U schrijft: "In de toelichting zagen wij nog graag opgenomen: De Adviesraad Sociaal Domein heeft uit 
hun midden 2 afgevaardigden in de Cliëntenraad Werkzaak Rivierenland. Tenminste één van hen is 
cliënt van Werkzaak Rivierenland.  De verordening van Cliëntenraad Werkzaak is hierbij leidend. Via 
deze wijze kan er aandacht besteedt - en advies gegeven worden op het Participatiebeleid binnen de 
gemeente West Betuwe.  Het minimabeleid dat door de gemeente wordt vormgegeven en uitgevoerd, 
dan wel uit naam van de gemeente, valt onder de directe adviestaak van de Adviesraad Sociaal 
Domein." 
 
Wij nemen dit advies niet over, omdat de gewenste afspiegeling van het sociaal domein reeds 
gewaarborgd is in de voorgestelde verordening. Het staat de ASD vrij om in het huishoudelijk 
reglement bovenstaande nadere uitwerking van de samenstelling van de ASD op te nemen, omdat 
deze niet in strijd is met de verordening. 
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Advies 7: huishoudelijke regelement 
U geeft in uw advies aan dat u het huidig geldende huishoudelijk reglement bijwerkt en passend 
maakt naar de huidige situatie. Hierbij dient u er rekening mee te houden dat het huishoudelijk 
reglement in lijn moet zijn met de van kracht zijnde verordening Adviesraad Sociaal Domein West 
Betuwe.  
 
Advies 8: transparante samenwerking dagelijks bestuur en leden adviesraad 
U heeft onderling uitgesproken dat de leden een meer transparante samenwerking wensen tussen het 
dagelijks bestuur en de leden van de adviesraad. Dit punt dient u onderling op te pakken en is niet 
aan de gemeente. 
 
Advies 9: declaraties en resterend werkbudget 
U schrijft: "Het in stappen aanleveren van declaraties, en het niet kunnen hebben van zelfstandig 
contact van de penningmeester met de -tot uitbetalen belastende persoon- en BVO-WB wordt door u 
als onprettig en omslachtig ervaren. Daarnaast mist u inzicht in het resterende werkbudget." 
 
De taken met betrekking tot financiën worden voor onze gemeente, en de gemeenten Tiel en 
Culemborg, uitgevoerd door de Bedrijfsvoeringsorganisatie West Betuwe (BVO-WB). De ambtenaren 
van de gemeenten zijn contactpersoon voor de BVO-WB. De declaraties die door u bij ons worden 
ingediend worden dan ook eerst door ons gecontroleerd voordat akkoord tot uitbetaling wordt 
gegeven. De werkwijze van de BVO-WB is vastgelegd in een gemeenschappelijke regeling (GR). 
Voor de ASD West Betuwe kunnen we geen afwijkende werkwijze hanteren.  
 
Advies 10: beheer werkbudget 
U geeft aan dat u er voorstander van bent dat de penningmeester zelfstandig het werkbudget beheert. 
Aangezien de huidige werkwijze goed functioneert zien wij geen grond dit aan te passen.  
 
De huidige werkwijze draagt bovendien bij aan de transparantie en legitimiteit van de besteding van 
de beschikbaar gestelde middelen voor de Adviesraad Sociaal Domein. Op deze manier hoeft er geen 
aparte verantwoording van de besteding van de middelen te worden opgesteld. 
 
 
Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met uw 
aanspreekpunt bij de gemeente (Peter van Veluw / Ria Dekker). Hun contactgegevens zijn bij u 
bekend.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe, 
 
de secretaris, de burgemeester, 
  

Karen Coesmans Servaas Stoop 
 
 
 


