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Geachte college gemeente West Betuwe,  

Tot mijn grote spijt dien ik hier mijn ontslag in als raadslid van de Adviesraad Sociaal Domein west 

Betuwe. 

De reden voor dit ontslag is dat de vele ergernissen die optreden bij het schrijven van een advies 

aangaande de verordening over de ASD-raad, het tegen werken van ambtenaren die niet mee willen 

denken en daarbij er ook een andere kijk op hebben, en blijven vasthouden aan hun standpunt zonder 

er zich te willen verdiepen leiden tot hartkloppingen en pijn op de borst. 

 

Ik heb al een keer een hartinfarct gehad dus ik ben voorzichtig met dergelijke signalen. 

 

De voorzitter en de secretaris hebben ook niet veel gedaan om tot een vergelijk te komen met de 

ambtenaren en zo het pad te effenen voor rustiger overleg. 

Daarbij komt nog dat de afhandeling van de te betalen vergoedingen zoals die door West Betuwe zijn 

gedaan niet kan, als iemand als vrijwilliger een vergoeding ontvangt voor bewezen diensten kunnen die 

niet worden belast door de belastingdienst (als de vergoeding onder een bepaald bedrag blijf), daarbij 

komt nog dat West Betuwe de vergoeding die ze uitbetalen inclusief de km vergoeding doen. 

U kunt dit allemaal terugvinden op de officiële website van de belastingdienst onder het kopje 

vrijwilligers vergoeding U dient wel op te geven hoeveel U vergoeding zonder de km vergoeding uit 

betaald. 

 

 Dit alles en het onderhuidse gevoel dat de Adviesraad Sociaal Domein wordt gemanipuleerd heeft mij 

doen besluiten om mijn positie in de Adviesraad Sociaal Domein op te zeggen en de Participatie groep te 

verlaten. 

 

Dat houdt ook in dat er maar een vertegenwoordiging is bij de stichting Zorg belang regio 
rivierenland n.l. M.C Korteweg, geen vertegenwoordiging is bij Versis. 
 
Met vriendelijke groet. 
C.J. Pijl  


