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Onderwerp  

Aanvullend advies Adviesraad Sociaal Domein op de concept verordening Adviesraad Sociaal Domein 

West Betuwe. 

 

Kennisnemen van 

Het aanvullende advies dat de Adviesraad Sociaal Domein heeft uitgebracht op de concept 

verordening Adviesraad Sociaal Domein West Betuwe. 

 

Inleiding 

Op 4 juli jl. hebben we het aan de Adviesraad Sociaal Domein (ASD) gevraagde advies op de concept 

verordening Adviesraad Sociaal Domein West Betuwe ontvangen. Wij hebben hier kennis van 

genomen in onze vergadering van 11 augustus. Onze reactie op dit advies is aan de ASD gestuurd. 

Daar waar aan de orde is het advies verwerkt in de concept verordening. Op 29 juli jl. heeft de ASD een 

ongevraagd aanvullend advies uitgebracht.  

 

In de huidige en de nieuwe concept verordening is opgenomen dat de ASD gevraagd en ongevraagd 

advies uit kan brengen. Het ongevraagde aanvullende advies dat we hebben ontvangen is opgesteld 

door een aantal leden van de ASD en niet door de voltallige ASD. We vinden het belangrijk dat een 

advies wordt gedragen door de ASD. We hebben het aanvullende advies dan ook bij uitzondering in 

behandeling genomen.   

 

Kernboodschap 

Kennis te nemen van het aanvullende advies en onze reactie hierop. 

 

Consequenties 

- Alleen het primaire advies van de ASD is verwerkt bij de opstelling van de verordening Adviesraad 

Sociaal Domein West Betuwe. 

Genoemde verordening was al in de bestuurlijke route gebracht op het moment van ontvangst van het 

aanvullende advies. Met inachtneming van het aanvullende advies is besloten geen wijzigingen aan te 

brengen op de verordening. De toelichting hierop is per adviespunt opgenomen in de reactie aan het 

ASD.   
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Financiën 

Dit voorstel heeft geen financiële gevolgen.  

 

Communicatie 

We hebben schriftelijk op het uitgebrachte, aanvullende, advies gereageerd. Onze reactie treft u als 

bijlage aan.  

 

Vervolg 

Niet van toepassing. 

 

Bijlage(n) 

1. Aanvullend advies d.d. 29 juli 2020 Adviesraad Sociaal Domein 

2. Schriftelijke reactie op het uitgebrachte advies 

 

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe, 

de secretaris,                          de burgemeester, 

Karen Coesmans   Servaas Stoop 

 

 


