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Onderwerp 

Vaststelling verordening Adviesraad Sociaal Domein West Betuwe 2020  

 

Beslispunten 

1. De verordening Adviesraad Sociaal Domein West Betuwe 2020 vast te stellen onder 

gelijktijdige intrekking van de verordening Adviesraad Sociaal Domein West Betuwe 2019. 

 

Inleiding 

Gemeenten zijn per 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo2015, de 

Participatiewet en de Jeugdwet. Gemeenten dienen in de verordening op te nemen op welke wijze 

ingezetenen, waaronder in ieder geval cliënten of hun vertegenwoordigers, worden betrokken bij de 

uitvoering van de Wmo 2015. Wij geven dit vorm via de instelling van een Adviesraad Sociaal Domein 

(hierna te noemen ASD).  De  juridische basis hiervoor is de voorliggende Verordening Adviesraad 

Sociaal Domein.  

 

Samenvatting 

De huidige verordening is gebaseerd op de oude verordening Adviesraad Sociaal Domein Lingewaal 

2017 en heeft een tijdelijk karakter zodat het geactualiseerd dient te worden. De ASD is intensief 

betrokken geweest bij het tot stand komen van de nieuwe verordening waarin ook de nieuwe 

taakinvulling van de ASD is opgenomen. 

 

Besluitgeschiedenis 

Op 15 januari 2019 heeft de gemeenteraad de Verordening Adviesraad Sociaal Domein Lingewaal 

2017 per 1 januari 2019 verbindend verklaard voor de gemeente West Betuwe. Dit onder gelijktijdige 

intrekking  van de Verordening Adviesraad Sociaal Domein Geldermalsen 2016 en de Verordening 

Adviesraad Sociaal Domein Neerijnen 2017.  

 

Beoogd effect 

Komen tot vervanging van de huidige verordening die een tijdelijke status heeft. 

 

Argumenten 

1.1. Hiermee ontstaat een juridische basis om inwoners te betrekken bij het gemeentelijk beleid sociaal 

domein 
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Door het vaststellen van de Verordening Adviesraad Sociaal Domein West Betuwe wordt voldaan aan 

de wettelijke plicht tot het betrekken van de inwoners bij het gemeentelijk beleid sociaal domein.  

1.2. De huidige verordening past niet meer bij de ontwikkelingen in het sociaal domein West Betuwe 

In 2018 is met de ASD uit de voormalige gemeenten Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal met 

begeleiding van kennisinstituut Movisie een traject gelopen om tot een nieuwe taakinvulling van de 

Adviesraad te komen. Het jaar 2019 en 2020 is gebruikt om de nieuwe taakinvulling concreet te 

maken. De ervaringen vormen de basis voor voorliggende verordening.   

  

1.3. De ASD is intensief betrokken geweest bij de opstelling van voorliggende verordening 

De leden van de ASD zijn intensief bij het proces tot opstelling van voorliggende verordening 

betrokken. Er hebben diverse gesprekken en overleggen plaatsgevonden tussen de gemeente en de 

ASD. Dit met als doel om tot een gedeelde visie op hun rol te komen. De input  van de ASD is in 

voorliggende verordening verwerkt  

 

1.4. In voorliggende verordening wordt invulling gegeven aan het advies van Movisie 

Mede op basis van het advies van Movisie gaan we inhoud geven aan de nieuwe structuur van de ASD. 

Daar waar noodzakelijk is hun advies verwerkt in de nieuwe verordening. De belangrijkste 

uitgangspunten die zijn meegenomen zijn: 

a. Monitoring van de adviezen ASD; 

b. Duidelijke communicatie en terugkoppeling vanuit de gemeente en vanuit de ASD; 

c. Actieve communicatie van de ASD naar de inwoners van West Betuwe. Dit met als doel om 

zich te laten voeden, signalen op te pakken en zorg te dragen voor bekendheid met de 

activiteiten en adviezen van de ASD; 

d. Het organiseren van themabijeenkomsten door de ASD. Dit in nauwe afstemming met onze 

gebiedsmakelaars van de gemeente; 

e. Het faciliteren van cursussen voor de leden van de ASD (deskundigheidsbevordering). 

 

1.5.   Met de vaststelling van de verordening wordt de vertegenwoordiging van de cliëntenraad Werkzaak 

gewaarborgd.  

Vanuit de ASD nemen enkele mensen zitting in de cliëntenraad van Werkzaak. Hiermee is de 

cliëntenparticipatie vanuit de gemeente West Betuwe bij Werkzaak geborgd en hoeven wij hiervoor 

geen aparte cliëntenraad in te stellen. 

 

Kanttekeningen 

1.  Voorliggende verordening mist op onderdelen draagvlak van de ASD. 

De ASD stemt in algemene zin in met de verordening. Zij hebben alleen een advies uitgebracht over 

artikel 6, lid 1, (omvang aantal leden ASD en voorzitterschap) en over artikel 9, lid 3 

(vrijwilligersvergoeding). Het advies heeft het college niet overgenomen omdat het advies over het 

voorzitterschap niet eenduidig is en het advies over de vrijwilligersvergoeding in strijd is met wet- en 

regelgeving. Het advies van de ASD is niet bindend. De ASD is schriftelijk op de hoogte gesteld van de 
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redenen waarom het op deze artikelen uitgebrachte advies niet is overgenomen. Het door de ASD 

uitgebrachte advies en de reactie van het college is als bijlage toegevoegd.   

 

Financiën 

Er zijn geen financiële gevolgen aan dit voorstel verbonden. In de gemeentebegroting 2020 (FCL 

6.610.500) is € 23.785,00 opgenomen wat als maximaal werkbudget voor de  ASD beschikbaar is. 

 

Communicatie 

De nieuwe verordening wordt bekend gemaakt in het elektronisch gemeenteblad van de gemeente 

West Betuwe.  

 

Uitvoering/Planning 

Op basis van het advies van Movisie is door de ASD, in afstemming met de gemeente,  een 

profielschets opgesteld waaraan de (nieuwe) leden van de ASD moeten voldoen. Deze profielschets 

wordt ter vaststelling aan het college voorgelegd. Na vaststelling wordt gestart met de (hernieuwde) 

invulling van de ASD. Hierbij wordt als eerste gesprekken gevoerd met de huidige leden. Conform 

voorliggende verordening worden de leden door het college benoemd.  

 

 

Evaluatie 

De gemeente blijft met de ASD in gesprek over de voortgang en ontwikkelingen. Voorliggende 

verordening wordt na het inwerking treden om de twee jaar geëvalueerd. 

 

Risicoparagraaf 

Niet van toepassing. 

 

Risico omschrijving Soort risico  Kans  Effect  Beheersingsmaatregel 

     

     

     

     

     

 

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe 

de secretaris,                          de burgemeester, 
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Raadsbesluit 
 

De raad van de gemeente West Betuwe; 

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 11 augustus 2020,   

 

besluit: 

 
de verordening Adviesraad Sociaal Domein West Betuwe 2020 vast te stellen onder gelijktijdige 
intrekking van de verordening Adviesraad Sociaal Domein West Betuwe 2019. 

 

  

Aldus besloten in de openbare vergadering 

van 29 september 2020, nummer 2020/112, 

 

de griffier,                                    de voorzitter, 

Hans van der Graaff   Servaas Sstoop 

 

 

 


