
 1 van 2 
 

 

VERGADERING GEMEENTERAAD 2015 
 
VOORSTEL 

 
Registratienummer: 1217397  
Bijlage(n) 2 
Onderwerp Cliëntenparticipatie Sociaal Domein Beemster 2015 
 

Middenbeemster, 18 augustus 2015 
 
Aan de raad 
 
Inleiding en probleemstelling 
Op 9 juni heeft u een motie aangenomen waarin het college wordt opgedragen zo spoedig 
mogelijk te komen tot de instelling van een adviesraad voor het gehele sociaal domein, als 
opvolger van de oude WMO Adviesraad. Onderstaand wordt kort uitgewerkt hoe wij denken  
invulling te geven aan deze motie. 
 
Visie 
Allereerst is van belang te stellen dat het college, en naar wij aannemen ook de raad, sterk 
hecht aan een goede maatschappelijke verankering van het geheel aan nieuwe wetten, 
regels, budgetten, inkoop, organisatie en uitvoering, met name als het gaat om de lokale 
invulling hiervan. Volwaardige participatie ontstaat met een goede mix van betrokken burgers 
uit Beemster die overstijgend en beleidsmatig, gevraagd en ongevraagd, kunnen reageren 
op het beleid van de gemeente. Een adviesraad die het gehele domein bestrijkt is daarin op 
voorhand de beste keuze, en deze willen we ook uitwerken. De samenstelling van de raad 
vraagt een mix van leden die gemotiveerd zijn, communicatief vaardig, vakdeskundig op een 
deelgebied en/of ervaringsdeskundig. Leden hebben intensief en proactief contact met de 
samenleving. Het is echter onmogelijk te verlangen dat alle leden deskundig zijn op alle 
terreinen. 
 
Oplossingsrichting 
Wij kiezen voor een proces van totstandkoming van een nieuwe breed gestoelde adviesraad, 
waarin snelheid, zorgvuldigheid en kwaliteit worden gewaarborgd.  
Wij zien een nieuwe adviesraad ontstaan die is samengesteld uit mensen die betrokken en 
of actief zijn in het sociale domein, uit mensen die beleidsvoorstellen kunnen toetsen, die 
een expliciete kijk op jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning hebben en mensen die 
een visie hebben op maatschappelijke participatie in het algemeen en op de arbeidsmarkt in 
het bijzonder.  
 
Wij stellen u dan ook voor in te stemmen met de instelling van een Adviesraad voor het 
Sociaal Domein onder de volgende voorwaarden:    
1. De nieuwe Adviesraad voor het Sociaal Domein bestaat uit vier leden en een voorzitter. 
2. De vier leden zijn afkomstig uit of hebben vergaande affiniteit met de aandachtsgebieden 

Jeugd, maatschappelijke ondersteuning en Participatie. 
3. De voorzitter is onafhankelijk en wordt in functie benoemd. 
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4. Het college werft actief in de diverse geledingen en stelt de vacatures voor een ieder 
open. 

5. De Adviesraad voor het Sociaal Domein wordt door het college benoemd.   
6. De uitwerking van de werkafspraken zal in samenspraak gedaan worden tussen de 

nieuwe adviesraad en de ambtelijke organisatie. De afspraken zullen aan de 
gemeenteraad worden voorgelegd. 

 
Deze onderdelen worden benoemd in de concept verordening ‘Cliëntenparticipatie Sociaal 
Domein Beemster 2015’ . U wordt daarom voorgesteld deze vast te stellen.  
 
Bij de uitwerking van de werkafspraken worden de financiële kaders van een goed werkende 
Adviesraad voor het Sociale Domein meegenomen. Wij zullen u een bijbehorend 
dekkingsvoorstel doen.  
 
Meetbare doelstelling 
In de concept verordening is een artikel worden opgenomen omtrent ‘evaluatie’ zodat 
bekeken kan worden of de doelstellingen binnen de adviesraad inzake cliëntenparticipatie 
worden behaald. 
 
Financiële consequenties 
Bij de uitwerking van de werkafspraken worden de financiële kaders van een goed werkende 
Adviesraad voor het Sociale Domein meegenomen. Wij zullen u  een bijbehorend 
dekkingsvoorstel doen. 
 
Overige consequenties 
Voor het kunnen uitvoeren van de verordening ‘Cliëntenparticipatie Sociaal Domein 
Beemster 2015 moet een subsidieverordening worden opgesteld specifiek voor het 
onderdeel cliëntenparticipatie omdat deze nu ontbreekt. 
 
Monitoring evaluatie 
Zie meetbare doelstellingen 
 
Voorgesteld besluit 
In te stemmen: 
- met het 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. 
 

Vaststellen van de verordening “Cliëntenparticipatie Sociaal Domein Beemster 2015”. 
 
Communicatie/Participatie 
De verordening wordt na vaststelling gepubliceerd in het digitaal gemeenteblad. 
  


