
 
West Betuwe 29 juli 2020 
Geacht college van B&W en gemeenteraad, 
 
Afgelopen donderdag 23 juli heeft een meerderheid van de ASD leden een vergadering gehouden in 
het dorpshuis in Herwijnen die constructief en in een goede verstandhouding is verlopen, om nog 
nader te spreken met elkaar over het eerdere uitgebrachte advies over de verordening ASD. 
Deze extra vergadering met opgaaf van reden, is gehouden conform het HHR artikel 11.3. 
4 mensen waren niet aanwezig, waarvan 1 iemand door werkzaamheden, die haar visie en 
bevindingen vooraf kenbaar heeft gemaakt 
 
Besproken is in een open sfeer van luisteren naar elkaar dat men heeft opgemerkt dat 3 raden 
samenvoegen, laat zien dat er verschillende manieren van werkwijzen zijn geweest. 
Dit maakt het verschil duidelijk, dat meerdere leden gewend zijn als raad zelfstandig, onafhankelijk 
beslissingen te nemen, vergaderingen en db overleggen doorgaans zonder adviseurs gemeente te 
houden en de andere raadsleden dit wel deden. 
 
Daar de meerderheid onafhankelijkheid belangrijk vindt en de verordening juridisch leidend is, 
vragen zij onderstaande alsnog hierin op te nemen; dit ook omdat het niet alleen in het huishoudelijk 
reglement geregeld kan zijn en de verordening te allen tijde leidend is. (Met inachtneming van deze 
verordening stelt de Adviesraad Sociaal Domein een huishoudelijk reglement vast waarin de eigen 
werkwijze wordt uitgewerkt en vastgelegd.) 
 
 
Opnemen in concept verordening: 
Artikel 4 Advisering en adviestermijnen  
Lid 4 toevoeging: 
Gevraagde- en ongevraagde adviezen hebben de instemming van de meerderheid van de ASD leden. 
 
Artikel 6 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 9 lid 1  
Toevoeging: 
Indien de situatie erom vraagt is de ASD vrij om meerdere vergaderingen te houden. 
Artikel 9 lid 2 
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. 
 
In de toelichting zagen wij nog graag opgenomen: 
De Adviesraad Sociaal Domein heeft uit hun midden 2 afgevaardigden in de Cliëntenraad Werkzaak 
Rivierenland. Tenminste 1 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. 
Deze wijzigingen dienen wij in als ongevraagd advies in, en zijn hiermee op tijd voor de 
beeldvormende vergadering van 4 augustus aanstaande. 
Rechtstreeks naar het college en gemeenteraad, zo wensen de leden.  
 
Het huidig geldende huishoudelijk reglement wordt bijgewerkt en passend naar de huidige situatie 
gemaakt door de leden. 
Verder is er uitgesproken dat de leden een meer transparant en samenwerkend db wenst te zien van 
- en tussen alle db. leden, en naar de ASD leden. Te bespreken in alle openheid in een db overleg en 
bij de eerstvolgende ASD vergadering. 
 
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 is ervaren als onprettig en 
omslachtig. 
Inzicht in het resterende werkbudget wordt eveneens gemist.  
Kortom: meer en betere en vooral kortere lijntjes is nu gewenst. 
En omdat deze werkwijze geen recht doet aan een onafhankelijke raad,  
wil de meerderheid: 
Het werkbudget weer zoals het voorheen in de afzonderlijke gemeenten geregeld was; in eigen 
beheer.  
Het zogeheten werkbudget zelfstandig beheren door de penningmeester.  
Er zijn verschillende werkwijzen besproken die haalbaar en mogelijk zijn.  
De ASD leden wensen hier graag over gehoord te worden. 
De ASD hoort graag uw reactie, 
 
Namens deze meerderheid, 
 
Jaap van Weelden 
Martine Verbeek 
John Pijl 
Natasja de Bie 
Peter van der Ree 
Danny van Dal 
Gera Hoeke 
Hennie van den Berkt 
Telefonisch contact:  
Jaap: 0418581371 
Martine: 0618678627 
 
 
 
 


