
Aan de leden van de gemeenteraad van de gemeente 

West Betuwe 

Postbus 112 

4191 CC Geldermalsen  

 

 

Betreft: budget Adviesraad sociaal Domein 

Geldermalsen, 4 november 2019 

 

Geachte gemeenteraadsleden,  

 

De adviesraad sociaal domein (ASD) is in 2019 gestart als een overgangsraad op weg naar een 

volwaardige adviesraad. 

In 2019 is deze raad actief om gaandeweg vorm te geven aan haar rol binnen de nieuwe gemeente; 

zoals het ook voor het gemeentelijk apparaat en de gemeenteraad een zoeken en vinden is geweest 

in het harmoniseren van beleid, regelgeving en van vergaderen. 

Dat vroeg tijd en aandacht. 

De adviesraad werkt in 2019 met een begroting van 33.000 euro waarbij de door haar gemaakte- en 

te verwachten kosten niet het totale budget zullen bedragen; integendeel. 

Dit jaar zijn bijvoorbeeld nauwelijks kosten gemaakt voor deskundigheidsbevordering en helemaal 

nog niet voor andere zaken zoals het bijwonen van studiedagen. Dit omdat tijd, aandacht en energie 

is gebruikt in goede advisering in het harmonisatiebeleid. Het budget is welbewust gebruikt. 

Voor 2020 is dit geheel anders omdat dan duidelijk is wie er doorgaan in de raad en zijn die plannen 

er voor o.a. deskundigheidsbevordering wel. 

 

De gemeente vraagt van de adviesraad sociaal domein om een serieuze volwaardige gesprekspartner 

te zijn. Daar streven wij ook naar. 

Dat brengt meer kosten met zich mee, dan die van dit overgangsjaar. 

De adviesraad is dan ook geschrokken van het voorstel van B en W om de budgetkosten voor de 

adviesraad van ruim 33.795 euro in 2019 terug te brengen tot 23.000 euro in 2020. 

Zou wijze zuinigheid binnen een overgangsraad, die na de komende sollicitaties voor de nieuwe ASD 

leden en een nieuwe verordening, op weg is naar een volwaardige adviesraad, nu ‘bestraft’ worden 

voor haar keuze?  

Dat kan toch nooit de bedoeling zijn.  

 

Waar iedereen gevraagd wordt vorm te geven aan bezuinigingen binnen het sociaal domein is de 

adviesraad bereid om 10 % in te leveren om zo uit te komen op een bedrag van 30.925 euro. 

 

Wanneer meerdere geledingen binnen de gemeentewerkvelden 10% bezuinigen, dan is het 

evenredig verdeeld en is dat een mooie aanzet tot gezamenlijk de schouders eronder zetten. 

Het budget adviesraad sociaal domein is o.a. bedoeld voor:   



 Deskundigheidsbevordering 

 Het inwinnen van advies 

 Raadpleging van de achterban 

 Geven van voorlichting 

 Bijwonen studiedagen of symposia 

 Het organiseren van groepsbindende activiteiten 

 Organisatiekosten waaronder: 

-Vacatiekosten voor 10 vergaderingen en 15 adviesraadleden (5 per specialisatie; Wmo,   

Jeugd, en Participatie)   

-Vacatiekosten voor 4 themabijeenkomsten, (passend binnen Movisie aanbevelingen). 

-Secretariële kosten *Zie bijgevoegde bijlage. 

Zodat de adviesraad zich kan richten op het adequaat uitvoeren van haar onafhankelijke adviestaak. 

 

In dat verlengde wenst de adviesraad sociaal domeinz.s.m. aan de slag te gaan met een nieuwe 

passende verordening, samengesteld volgens richtlijnen van diezelfde Movisie. Dit in samenwerking 

van afdeling sociaal domein met de adviesraadleden. 

Wanneer dit voor het eind van 2019 niet meer haalbaar is, i.v.m. het tijdspad, wenst de adviesraad 

dit dan toch tenminste voorjaar 2020 te laten ingaan en niet zoals het onlangs voorgestelde tijdspad 

van de portefeuillehouder; pas na eind 2020. 

De nieuwe verordening geeft duidelijke handvaten, een kader, waarbinnen gewerkt kan worden. 

Mocht blijken in 2020 dat de werkwijze waarbij de gebiedsregisseur als verbindende spil opereert 

m.b.t. het signaleringsnetwerk (inhoud nieuwe verordening) nog een kleine toevoeging of 

verandering vraagt, dan is dit eenvoudig aan te passen middels een veegbesluit. 

Dit kan en mag geen eventuele reden zijn om de nieuwe verordening uit te stellen.  

Er is vooraf met de adviesraad afgesproken dat er één overgangsjaar zou zijn en geen twee. 

Wanneer de verordening wordt uitgesteld tot eind 2020 kunnen er ook binnenkort geen sollicitaties 

voor nieuwe leden plaatsvinden. De opgestelde raadsprofielen behoren immers bij de werkwijze 

volgens de nieuwe verordening.  

Om die reden kunnen er bij een verordening in werking tredend na eind 2020, nu geen sollicitaties 

plaatsvinden. Ontstaat er onduidelijkheid voor zittende leden in de overgangsraad en kunnen zij 

begrijpelijkerwijs mogelijk afhaken, dan wel hun taak teruggeven aan de gemeente. 

De Adviesraad Sociaal Domein vraagt de gemeenteraad haar te ondersteunen in haar visie; de 

verordening zo spoedig mogelijk in het tijdspad brengen zodat voorjaar 2020 haalbaar is. En haar 

medewerking tot bezuiniging van 10% goedkeuren. 

 

 

Met vriendelijke groeten,  

Adviesraad Sociaal Domein West Betuwe, 

 

 

M.C. Korteweg, 

Secretaris 



 

Adviesraad Sociaal Domein West Betuwe  

Herman Kuijkstraat 15-16 

4191 AH Geldermalsen  

 

 

Voor vragen is de adviesraad sociaal domeinbereikbaar op telefoonnummer 0345-573027… 

Of op email mckorteweg@hetnet.nl 

 

Bijlage: begroting Adviesraad Sociaal Domein West Betuwe 2020 
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