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VERGADERING GEMEENTERAAD 2015 
 
VOORSTEL 

 

Registratienummer: 1217397 

Bijlage(n) 2 

Onderwerp Cliëntenparticipatie Sociaal Domein Beemster 2015 

 

Middenbeemster, 15 september 2015 

 

Aan de raad 

 

Inleiding en probleemstelling 

Op 9 juni 2015 heeft de raad een motie aangenomen waarin het college werd opgedragen zo 

spoedig mogelijk te komen tot de instelling van een adviesraad voor het gehele sociale 

domein, als opvolger van de oude WMO adviesraad.  

 

In de raadscommissievergadering van 8 september 2015 is het voorstel voor de vaststelling 

van de concept Verordening cliëntenparticipatie Sociaal Domein Beemster 2015 besproken. 

De raadscommissie heeft aangegeven, dat de concept verordening op een aantal punten  

moet worden aangepast en deze als B-punt (rechtstreeks) voor besluitvorming aan de raad 

voor de vergadering van 29 september 2015 moet worden voorgelegd. 

 

Oplossingsrichting 

Dit voorstel voorziet hierin. Bij dit voorstel treft u de aangepaste concept verordening aan.  

De verordening is aangepast met betrekking tot opzet en formulering welke nu niet meer 

voor tweeërlei uitleg vatbaar is.  

 

Meetbare doelstelling 

Niet van toepassing 

 

Financiële consequenties 

Bij de uitwerking van de werkafspraken worden de financiële kaders van een goed werkende 

Adviesraad voor het Sociale Domein meegenomen. Het college zal een bijbehorend 

dekkingsvoorstel doen aan de gemeenteraad. 

 

Overige consequenties 

De leden van deze raad hebben recht op presentiegeld voor het bijwonen van de 

vergaderingen op basis van het landelijke Rechtspositiebesluit en de gemeentelijke 

verordening rechtspositie Beemster. Deze verordening biedt deze basis nu niet en moet 

worden aangepast. Enkel op basis van deze verordening zijn vergoedingen per vergadering 

mogelijk.  

 

Monitoring evaluatie 

Niet van toepassing  
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Voorgesteld besluit 

In te stemmen : 

- met de instelling van een Adviesraad voor het Sociaal Domein; 

- dat  het college na het uitwerken van de werkafspraken van een goed werkende 

Adviesraad voor het Sociale Domein, de financiële kaders inclusief dekkingsvoorstel, 

voorlegt ter besluitvorming. 

 

Vast te stellen de verordening Cliëntenparticipatie Sociaal Domein Beemster 2015. 

 

Communicatie/Participatie 

De verordening wordt na vaststelling gepubliceerd in het digitaal gemeenteblad. 

Er zal een werving plaatsvinden ter verkrijging van leden voor de Adviesraad Sociaal domein 

via de Binnendijks en de website. 

  


