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RAADSVOORSTEL 

 
Raadsvoorstel
 

Onderwerp:  Verordening adviesraad sociaal domein gemeente Bergen 2020 

 
 
Voorgesteld besluit 
 
Uw raad besluit: 
De verordening adviesraad sociaal domein gemeente Bergen 2020 vast te stellen. 
 
 
Geheimhouding 
 

 Nee 

 Ja  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gemeenteraad : Bergen  
Raadsvergadering : 24 september 2020 
Zaaknummer :  
Voorstelnummer :  
Commissie : Algemene raadscommissie 
Commissie : 10 september 2020 
Soort agendering : Ter advisering 
Agendapunt :  
Team : Beleid 
Opsteller(s) : Meike Molenaar 
Telefoonnummer : 088 909 7946 
Bijlagen:  :  
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RAADSVOORSTEL 

 
INLEIDING 
 
De Adviesraad Sociaal Domein is een door de gemeenteraad en college ingesteld orgaan 
dat het college gevraagd en ongevraagd adviseert over het gemeentelijk beleid, 
verordeningen en de uitvoering in het sociaal domein in de gemeente Bergen.  
 
De Adviesraad Sociaal Domein geeft het college en de raad advies op gemeentelijke beleid 
op het terrein van in ieder geval zorg, welzijn, jeugd, werk en inkomen.  
 
Omdat de adviesraden van de BUCH gemeenten veel samenwerken, is de wens vanuit hen 
ontstaan om een gelijkluidend adviesproces te hebben. Zo kunnen de adviesraden nog beter 
met elkaar samenwerken. Ook is nadrukkelijker vastgelegd dat de vergoeding die de 
voorzitter en de leden van de adviesraad ontvangen een onbelaste vrijwilligersvergoeding is. 
Hiervoor is het nodig om een nieuwe verordening en een nieuw huishoudelijk reglement voor 
de adviesraad vast te stellen. 
 
KEUZERUIMTE 
Op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (WMO), Jeugdwet en de 
Participatiewet (PW) dient een gemeente cliënten of vertegenwoordigers waar deze wetten 
voor bedoeld zijn, te betrekken bij de uitvoering van deze wetten, en dient hiervoor een 
verordening vast te stellen. De Adviesraad Sociaal Domein en de Verordening adviesraad 
sociaal domein gemeente Bergen 2020 zijn hier de invulling van. 
 
De gemeenteraad is bevoegd om de Verordening van de Adviesraad Sociaal Domein vast te 
stellen. 
TOELICHTING OP HET ADVIES  
 

De gemeenteraad is bevoegd om de Verordening adviesraad sociaal domein gemeente 
Bergen 2020 vast stellen. Op dit moment verschillen de verordeningen van elke afzonderlijke 
ASD binnen de BUCH gemeenten. Omdat zij veel samenwerken is de wens ontstaan om 
een gelijkluidend adviesproces te hebben. Het adviesproces is met name vastgelegd in het 
huishoudelijk reglement. Het is een collegebevoegdheid om dit reglement vast te stellen. Het 
college zal voorgesteld worden het Huishoudelijke reglement adviesraad sociaal domein 
gemeente Bergen 2020 vast te stellen als de nieuwe verordening in werking is getreden.  
 
Op verzoek van de ASD is een artikel in de verordening opgenomen over de 
vertrouwelijkheid van informatie die de gemeente aan de ASD verstrekt. Ook is er  
nadrukkelijker vastgelegd dat de vergoeding die de voorzitter en de leden van de adviesraad 
ontvangen een onbelaste vrijwilligersvergoeding is.   
 
Wijziging verordening: 
 

Was: Wordt: 

Artikel X, Vertrouwelijkheid: Niet aanwezig Artikel 5, Vertrouwelijkheid:  

1. De leden van de Adviesraad Sociaal 

Domein gaan zorgvuldig en 

vertrouwelijk om met de informatie die 

de gemeente aan de adviesraad 

verstrekt. 
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2. Behalve na voorafgaande schriftelijke 

toestemming van het college zullen 

de leden van de Adviesraad  sociaal 

domein informatie met een 

vertrouwelijk karakter niet aan derden 

kenbaar maken. 

Artikel 5, Facilitering door gemeente 

1. Het college zorgt voor adequate 

ondersteuning van de adviesraad 

sociaal domein. Tot deze 

ondersteuning behoort in elk geval: 

a. Een vergoeding voor de leden 

van de adviesraad sociaal domein 

per deelgenomen overleg. 

Artikel 6, Facilitering door gemeente: 

1. Het college zorgt voor adequate 

ondersteuning van de Adviesraad 

Sociaal Domein. Tot deze 

ondersteuning behoort in elk geval: 

a. een jaarlijkse onbelaste 

vrijwilligersvergoeding voor de 

voorzitter, secretaris en leden 

van de adviesraad sociaal 

domein.  

 

 
OVERWEGINGEN VAN HET COLLEGE  
 
De overwegingen van het college zijn opgenomen in bovenstaande toelichting op het advies. 
 
REGIONALE SAMENWERKING EN COULEUR LOCALE  
 
De verordening is na besluitvorming voor elke BUCH ASD inhoudelijk hetzelfde. Op die 
manier kunnen de adviesraden nog beter met elkaar samenwerken. 
 

RISICO’S  
 
N.v.t. 

FINANCIËN  
 

Het vaststellen van de verordening adviesraad sociaal domein gemeente Castricum 2020 
heeft geen financiële gevolgen. 
 

COMMUNICATIE, PARTICIPATIE EN SAMENSPEL 
 
De verordening adviesraad sociaal domein 2020  is tot stand gekomen in samenwerking met 
afgevaardigden van de BUCH ASD’en. 
 
UITVOERING, PLANNING EN ORGANISATIE  
Nadat de gemeenteraad de Verordening adviesraad sociaal domein gemeente Bergen 2020 
heeft vastgesteld, wordt deze bekendgemaakt in het elektronische gemeenteblad van 
Bergen op www.officielebekendmakingen.nl en beschikbaar gesteld op www.overheid.nl. . 
De verordening treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking en werkt terug tot 
en met 1 januari 2020. 
 
Na inwerkingtreding van de nieuwe verordening, wordt het college voorgesteld om een nieuw 
Huishoudelijk reglement adviesraad sociaal domein gemeente Bergen 2020 vast te stellen. 
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Het college is hiertoe bevoegd op grond van artikel 10 van de Verordening adviesraad 
sociaal domein gemeente Bergen 2020. 
 
BIJLAGEN 
 

1. Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Bergen 2020 

 

ACHTERLIGGENDE DOCUMENTEN 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen 
 
 
 
 
 
mr. M.N. (Martijn) Schroor  
secretaris 

dr. J.P. (Peter) Rehwinkel 
burgemeester 

 
 
 


