Aan het College van B&W van de gemeente West Betuwe
Postbus 112
4191 CC Geldermalsen
Geldermalsen, 4 juli 2020
Betreft: Advies verordening Adviesraad Sociaal Domein

Geacht College,
In de vergadering van de Adviesraad Sociaal Domein van 23 juni 2020 is het concept van de
verordening van de adviesraad besproken.
Oorspronkelijk hoopten wij dat deze verordening kon worden vastgesteld door de
gemeenteraad in de vergadering van eind juni, maar door de maatregelen rond het Corona
virus heeft dit begrijpelijk vertraging opgelopen.
Door goed overleg met uw ambtenaren sociaal domein hebben wij gerealiseerd dat de
verordening toch nog in juni 2020 kon worden besproken en dat daardoor de verordening eind
september door de gemeenteraad kan worden behandeld.
Wij brengen over de verordening de volgende adviezen uit aan het college.

Advies1:
In artikel 6 lid 1 staat beschreven dat de Adviesraad Sociaal Domein bestaat uit minimaal 5 en
maximaal 15 leden en een onafhankelijk voorzitter.
Binnen de Adviesraad is er geen eenduidig advies betreft artikel 6 lid 1 waarin de omvang van
de Adviesraad wordt beschreven.
Argument
Sinds de start van de Overgangsraad in januari 2019 hebben de leden voortgekomen uit de
Adviesraden Sociaal Domein van de drie vorige gemeenten 3 leden benoemd tot gezamenlijk
voorzitter. Twee voorzitters zijn inmiddels vanwege uiteenlopende redenen gestopt met hun
lidmaatschap van de Overgangsraad, waardoor er nog 1 voorzitter resteert. Duidelijk is voor ons
dat de voorzitter goed functioneert binnen de huidige vorm, o.a., door betrokkenheid in de
werkgroep jeugd van de adviesraad.
Wij vinden wel dat een voorzitter volgens artikel 6 lid 3 gevoel dient te hebben voor politiekbestuurlijke verhoudingen, overzicht kan houden, procesgericht is en een bindende factor is
binnen de Adviesraad Sociaal Domein. Deze functieomschrijving kan volgens ons ook goed van
toepassing zijn op een niet-onafhankelijk voorzitter. Wij zijn van mening dat de huidige
voorzitter goed functioneert in de huidige setting.

Advies 2:
In artikel 9 lid 3a wordt gesproken over de vergoeding voor het voorbereiden en bijwonen van
vergaderingen, wat ‘vacatiegeld’ wordt genoemd. Vervang het begrip ‘vacatiegeld’ door
‘vrijwilligersvergoeding’.
Argument
Ons advies is om de term ‘vacatiegeld’ niet te toe te passen. Reden is dat dit voor leden
gevolgen kan hebben bij de aangifte van de Inkomsten Belasting.
De Adviesraad adviseert in de verordening de term ‘vrijwilligersvergoeding’ te gaan hanteren.
Reden is dat de Belastingdienst een vrijstelling kent voor vrijwilligers tot een bepaald gedrag (
dat is momenteel 1700 euro) .
Wij menen met het bovenstaande adviezen te hebben voldaan aan uw verzoek en wachten uw
afwegingen en besluit daarin af.
Met belangstelling zien wij uw reactie tegemoet.

Met vriendelijke groet,
Adviesraad Sociaal Domein West Betuwe
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Adviesraad Sociaal Domein West Betuwe
Herman Kuijkstraat 15-16
4191 AH Geldermalsen

