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Onderwerp
Verordening adviesraad Sociaal Domein

Beslispunten
1. De Verordening Adviesraad sociaal domein Lingewaal 2017 verbindend te verklaren 

voor de gehele gemeente West Betuwe en daarnaast de Verordening Adviesraad 
voor het sociaal domein gemeente Geldermalsen 2016 en Verordening Adviesraad 
sociaal domein Neerijnen in te trekken per 1 januari 2019.

Inleiding
De adviesraden sociaal domein van Geldermalsen, Lingewaal en Neerijnen zijn in 
samenwerking met de gemeente bezig om toe te werken naar één adviesraad voor het 
sociaal domein. Er is hiervoor in de tweede helft van 2018 een traject gelopen met 
begeleiding van kennisinstituut Movisie. 

Het jaar 2019 is er voor om gezamenlijk een nieuwe verordening te maken. Dit gebeurt 
in samenwerking met West Betuwe zodat de werkwijze van de adviesraad en de nieuwe 
gemeente op elkaar aansluit. In de tussentijd is een dezelfde verordening voor de leden 
die doorgaan wenselijk. 

De verordeningen van de adviesraden van Geldermalsen en Neerijnen en Lingewaal:
- http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Neerijnen/CV

DR600899/CVDR600899_1.html 
- http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Actueel/Geldermalsen

/CVDR403362.html 
- https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2017-111167.html (Lingewaal)

Besluitgeschiedenis
-

Beoogd effect
Zorgen voor gelijkheid onder de leden van de adviesraden van Geldermalsen, Lingewaal 
en Neerijnen zodat zij een goede start kunnen maken in de gemeente West Betuwe.

Argumenten
1.1 Ongelijkheid tussen leden adviesraden van Geldermalsen, Lingewaal en Neerijnen 

voorkomen;
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Elke adviesraad heeft op dit moment haar eigen verordening. Er zitten verschillen in; dit 
is niet wenselijk. Bijvoorbeeld op het vlak van de hoogte van (onkosten)vergoedingen. 
De leden van de adviesraden hebben zich hierover unaniem uitgesproken tijdens een 
gezamenlijke bijeenkomst op 27 november jl.
1.2 De verordening van de adviesraad van Lingewaal is het meest gunstig

Dit heeft onder andere te maken met het aantal leden waar de adviesraad uit mag 
bestaan. Het aantal leden dat wil doorgaan is 14. In de verordening van Geldermalsen 
en Neerijnen staat dat de adviesraad uit maximaal 11 leden mag bestaan.

Kanttekeningen
-

Duurzaamheid
-

Financiën
In de begroting van West Betuwe is een bedrag van € 31.285,-- euro opgenomen. Dit zijn 
de bedragen van de voormalige adviesraden bij elkaar opgeteld. Dit is het maximum 
bedrag dat aan de leden van de adviesraad voor 2019 ter beschikking wordt gesteld. 
Hierover zijn de leden tevens geïnformeerd tijdens de bijeenkomst van 29 november.

Uitvoering
-

Planning
-

Evaluatie
-

Communicatie
De door u bekrachtigde verordening en de intrekkingen van de overige verordeningen 
worden bekend gemaakt in het elektronisch gemeenteblad van de gemeente West 
Betuwe. Door bekendmaking gaan deze verordeningen gelden voor het gehele 
grondgebied van West Betuwe. De bekendmaking is te vinden op www.overheid.nl onder 
het kopje Gemeenteblad. Daarnaast wordt alle regelgeving beschikbaar gesteld voor 
een ieder op www.overheid.nl onder het kopje lokale wet- en regelgeving.  

Tabel risicoparagraaf

Risico 
omschrijving

Soort risico Kans Effect Beheersingsmaatre
gel

N.v.t.

Burgemeester en wethouders van West Betuwe
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De secretaris,                       de burgemeester,
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Raadsbesluit

De raad van de gemeente West Betuwe;

gelezen het voorstel van de Stuurgroep West Betuwe van 18 december 2018,  

besluit:

de Verordening Adviesraad sociaal domein Lingewaal 2017 verbindend te verklaren voor 
de gehele gemeente West Betuwe en daarnaast de Verordening Adviesraad voor het 
sociaal domein gemeente Geldermalsen 2016 en Verordening Adviesraad sociaal domein 
Neerijnen in te trekken per 1 januari 2019.

Aldus besloten in de openbare vergadering 
van 15 januari 2019, nummer 37

de griffier,                                  de voorzitter,
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