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Adviesraad Sociaal Domein West Betuwe

De heer M.C. Korteweg

Herman Kuijkstraat I 5-1 6

4191 AH GELDERMALSEN

Onderwerp Advies verordening Adviesraad Sociaal Domein

Geachte heer Korteweg,

Als Adviesraad Sociaal Domein West Betuwe (hierna te noemen ASD) heeft u een advies uitgebracht

over de concept Verordening Adviesraad Sociaal Domein West Betuwe.

Wij hebben samen met u een zorgvuldig en constructief proces doorlopen om tot een nieuwe

verordening te komen. Met elkaar hebben wij, in eerste instantie, een tijdpad afgesproken om de

verordening in de gemeenteraad van 30 juni 2020 te laten vaststellen. Door de corona crisis was het

voor u niet mogelijk om bij elkaar te komen of digitaal te overleggen. Omdat we hierdoor pas begin juli

uw advies op de verordening hebben ontvangen, heeft het vaststellingsproces van de verordening

vertraging opgelopen. Dit heeft tot gevolg dat we de verordening 29 september 2020 ter vaststelling

aan de gemeenteraad kunnen voorleggen.

Wij constateren dat u in algemene zin instemt met de verordening, maar alleen bij enkele artikelen

een wijziging wilt aanbrengen. Hieronder gaan we nader in op de door u voorgestelde wijzigingen.

Wij hebben besloten uw advies over artikel 6, lid 1, en artikel 9, lid 3a van de concept Verordening

Adviesraad Sociaal Domein West Betuwe niet over te nemen. Ons besluit is gebaseerd op de

volgende gronden:

1. Uw advies over a¡fikel 6, lid 1, van de Verordening is niet eenduidig.

ln uw advies geeft u aan dat de functie omschrijving van onafhankelijk voorzitter, zoals
opgenomen in artikel 6, lid l, van de verordening, zowel van toepassing kan zijn op een niet-

onafhankelijke voozitter als op een onafhankelijke voozitter. Tegelijk geeft u aan dat de

huidige voorzitter goed functioneert als onafhankelijk voorzitter conform de huidige

verordening.

Wij zijn van mening dat de huidige term van onafhankelijk voorzitter in de nieuwe verordening
gehandhaafd dient te blijven. ln de huidige verordening is ook opgenomen dat de voozitter
onafhankelijk is. Echter uit gesprekken met u is gebleken dat deze rol niet zo strikt wordt
ingevuld. Dit is een keuze van u als ASD is geweest. De ASD is een onafhankelijk
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adv¡esorgaan dat ons als college adviseert. Een onafhankelijk voorzitter kan zonder last of
ruggenspraak de vergaderingen leiden en de ASD naar buiten toe vertegenwoordigen. Het

staat de vooaitter vrij om leden van de ASD uit te nodigen om aan te sluiten bij overleggen.

Verder zorgt de onafhankelijke voozitter voor de voortgang van het proces. Daarnaast past

dit ook bij de kwaliteitsslag die we, samen met u als ASD, willen maken betreffende rol en

positie van de ASD.

2. Uw advies over artikel 9, lid 3a, voor het opnemen van de term "vrijwilligersvergoeding" is in

strijd met wet- en regelgeving

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 zelt verantwoordelijk voor

hun opgave lnkomstenbelasting.

Het is de bedoeling dat de níeuwe verordening Adviesraad Sociaal Domein in de raadsvergadering

van 29 september 2020 wordt vastgesteld. Wij danken u hartelijk voor het uitbrengen van uw advies

en wensen u veel succes toe bij uw werkzaamheden.

Met vriendelijke groet,

Burgemeester van de gemeente West Betuwe,

burgemeester

Tv. Maanen


