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Onderwerp:  

Verordening adviesraad Sociaal Domein Beemster 2021 

Samenvatting: 

De adviesraad Sociaal Domein Beemster geeft gevraagd en ongevraagd advies over 

bestaande gemeentelijke regelgeving, beleid en plannen op het terrein van het sociale domein. 

Op dit moment hebben zowel de gemeente Purmerend als de gemeente Beemster een eigen 

adviesraad Sociaal Domein.  

U wordt gevraagd de nieuwe en geharmoniseerde Verordening adviesraad Sociaal Domein 

Beemster 2021 vast te stellen en de Verordening adviesraad Beemster 2015 in te trekken.  

Dit ter voorbereiding op de fusie van de gemeenten Purmerend en Beemster. 
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 Middenbeemster, 1 juni 2021 

 

 Aan de gemeenteraad van Beemster, 

 

Inleiding en probleemstelling: 

Op dit moment hebben zowel de gemeente Purmerend als de gemeente Beemster een 

eigen adviesraad Sociaal Domein. De adviesraden geven gevraagd en ongevraagd 

advies over bestaande gemeentelijke regelgeving, beleid en plannen op het terrein van 

het sociale domein. 

 

Fusie 

Per 1 januari 2022 fuseren de gemeenten Purmerend en Beemster. Deze fusie heeft 

ook gevolgen voor de adviesraden. Voor een goede en effectieve advisering aan het 

college van de nieuwe gemeente dient er per fusiedatum één adviesraad te zijn.  

De leden van deze adviesraad moeten een afspiegeling zijn van de nieuwe gemeente. 

Dit betekent dat er per fusiedatum een adviesraad dient te zijn waarin de volledige 

nieuwe gemeente vertegenwoordigd is. Daarnaast is het van belang dat de kennis en 

ervaring in de bestaande adviesraden geborgd wordt in de nieuwe adviesraad.  

 

Verordening 

Gemeenten bepalen bij verordening hoe ingezetenen, waaronder in ieder geval cliënten 

of hun vertegenwoordigers, worden betrokken bij de uitvoering van de Wet 

maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015, de Jeugdwet en de Participatiewet.  

De gemeente Beemster heeft dit vastgelegd in de Verordening adviesraad Beemster 

2015. De verordening van de adviesraad Beemster heeft veel overeenkomsten met die 

van Purmerend, maar wijkt op een aantal onderdelen af. Daarnaast dienen beide 

verordeningen geactualiseerd te worden. 

Oplossingsrichtingen: 

U wordt gevraagd de Verordening adviesraad sociaal domein Beemster 2021 vast te 

stellen.  De verordeningen van beide adviesraden zijn op dit moment op onderdelen 

verschillend. Om een soepele overgang na fusiedatum te bevorderen, verdient het 

aanbeveling deze verordeningen al zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen. De 

werkwijze van de adviesraden wordt hiermee alvast zoveel mogelijk gelijk getrokken. 

Eenzelfde voorstel wordt voorgelegd aan het college en de raad van gemeente 

Purmerend. Waar mogelijk zijn de verordeningen gelijk getrokken. 

Meetbare doelstellingen: 

N.v.t. 

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Beemster/386144/CVDR386144_1.html
https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Beemster/386144/CVDR386144_1.html
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Financiële consequenties/risico’s: 

Het aanpassen van de verordening en het onderschrijven van het fusievoorstel hebben geen 

directe financiële consequenties. Indien er als gevolg van het fusievoorstel keuzes gemaakt 

dienen te worden die financiële consequenties hebben wordt dit aan het college voorgelegd.  

Communicatie: 

De verordening wordt na vaststelling op de gebruikelijke wijze gepubliceerd.  

De verordening is opgesteld in samenwerking met de werkgroep en de adviesraden. De 

werkgroep heeft haar vragen, opmerkingen en adviezen aan het college kenbaar gemaakt. 

Voor zover volgens de wet mogelijk zijn de adviezen verwerkt of worden in de praktijk 

meegenomen. Indien het vanuit juridisch oogpunt niet mogelijk is een advies over te nemen 

is dit gecommuniceerd aan de werkgroep.  

 

Relatie met fusie: 

Waar mogelijk zijn de verordeningen gelijk getrokken. 

 

Monitoring/evaluatie: 

Een afvaardiging van de twee adviesraden zijn samen met het ambtelijke 

aanspreekpunt een werkgroep gestart. Het doel van de werkgroep is om tot een 

voorstel te komen hoe de adviesraad na fusiedatum vorm kan krijgen. In dit voorstel 

wordt beschreven hoe beide raden tot aan fusie blijven functioneren, wat er per 

fusiedatum met de adviesraden gebeurt, hoe de voorbereiding op de fusie vorm krijgt 

en hoe de eerste maanden na fusiedatum eruit komen te zien. De aanpassingen in 

deze verordening maken ook onderdeel uit van het fusievoorstel, zie het fusievoorstel. 

Voorstel: 

Overeenkomstig bijgaand besluit over te gaan tot vaststelling van de Verordening adviesraad 

Sociaal Domein Beemster 2021.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bijlage: 
- Raadsbesluit / verordening adviesraad Sociaal Domein Beemster 2021

burgemeester en wethouders van Beemster, 

 

 

 

 

 

 

 

H.C. Heerschop 

burgemeester 

H.J.C. Welage 

gemeentesecretaris 
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De raad van de gemeente Beemster, 

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 1 juni 2021. 

   

gelet op artikel 2.1.3, lid 3 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015), op 

artikel 47 van de Participatiewet en op artikel 2.10 van de Jeugdwet; 

  

overwegende dat in de verordening vastgelegd dient te worden op welke wijze inwoners, 

waaronder in ieder geval cliënten en hun vertegenwoordigers worden betrokken bij de 

uitvoering van deze wetten en de daarop berustende bepalingen. 

 

 

B E S L U I T : 

  

 

I. de Verordening adviesraad Sociaal Domein Beemster 2021 vast te stellen, luidende: 

 

Artikel 1. Adviesraad 

De gemeente Beemster heeft een adviesraad Sociaal Domein. Deze biedt advisering aan het 

college zodat ingezetenen, waaronder in ieder geval cliënten of hun vertegenwoordigers, 

worden betrokken bij de ontwikkeling, vaststelling en besluitvorming van plannen en beleid 

binnen het sociaal domein. 

 

Artikel 2. Begripsbepalingen 

In deze verordening wordt verstaan onder: 

a. Adviesraad: het orgaan dat gevraagd en ongevraagd adviseert over de in artikel 3 

benoemde onderwerpen. 

b. Cliënt: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 1.1.1 van de Wmo 2015,  artikel 7 lid 1 

van de Participatiewet en artikel 1.1 van de Jeugdwet;  

c. College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Beemster; 

d. Fusiedatum: datum herindeling van de gemeenten Purmerend en Beemster op 1 januari 

2022. 

e. Gemeente: gemeente Beemster; 

f. Sociaal domein: onderwerpen die geregeld worden in de Participatiewet, Wmo 2015 en 

Jeugdwet en daarmee samenhangende zaken (zoals onderwijs, armoede en 

schuldhulpverlening); 

g. Reglement adviesraad sociaal domein: in het reglement wordt deze verordening nader 

uitgewerkt door het college. Hierin staat in ieder geval een nadere uitwerking van de 

samenstelling, taken, bevoegdheden, ondersteuning en werkwijze van de adviesraad 

beschreven. 
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Artikel 3. Taken en bevoegdheden van de adviesraad 

1. De adviesraad brengt gevraagd en ongevraagd advies uit over bestaande dan wel te 

wijzigen gemeentelijke regelgeving, beleid en plannen en over concept-evaluaties op het 

terrein van het Sociaal domein.  

2. Voorafgaand aan het uitbrengen van het advies, kan op verzoek van de adviesraad 

overleg plaatsvinden met de betrokken wethouder van het college. 

3. Uiterlijk 1 juni brengt de adviesraad aan het college verslag uit over de activiteiten en 

bevindingen over het voorgaande jaar. Daarbij wordt in een financieel verslag tevens 

verantwoording afgelegd over de besteding van het beschikbaar gesteld budget. 

4. De adviesraad adviseert niet over individuele gevallen.  

 

Artikel 4. Samenstelling, benoeming en zittingsduur adviesraad 

1. De adviesraad bestaat uit minimaal 2 en maximaal 4 leden en een onafhankelijk 

voorzitter.  

2. De leden van de adviesraad zijn woonachtig in de gemeente Beemster. 

3. De adviesraad is zodanig samengesteld dat deze een afspiegeling is van de bij de 

uitvoering van de Participatiewet, Wmo 2015 en Jeugdwet betrokken personen. 

4.  

a. De voorzitter en de leden van de adviesraad worden door het college in functie 

benoemd voor de periode van 4 jaar. Zij kunnen éénmaal worden herbenoemd 

voor maximaal 4 jaar. 

b. In uitzondering op het gestelde onder sub a. mag de totale zittingsduur van leden 

de 8 jaar niet overschrijden.   

c. De adviesraad stelt de vacature voor een lid dan wel voorzitter van de adviesraad 

voor een ieder open en werft actief in het sociaal domein. 

d. De adviesraad draagt een door hen geselecteerd kandidaat-lid of kandidaat-

voorzitter voor aan het college. 

e. De leden en de voorzitter van de adviesraad mogen geen lid zijn van de 

gemeenteraad of het college en mogen niet werkzaam zijn bij de gemeente of 

(zorg)aanbieders gecontracteerd binnen het sociaal domein van de gemeente. 

5. Het lidmaatschap dan wel het voorzitterschap van de adviesraad eindigt:  

a. op eigen verzoek. 

b. bij overlijden.  

c. na een ontslagbesluit van het college. 

d. op de fusiedatum. 

e. Als situatie onder lid 4 sub e zich voordoet.  

 

Artikel 5. Vergaderingen 

1. De adviesraad komt ten minste vier maal en maximaal twaalf maal per kalenderjaar in 

vergadering bij elkaar.  

2. Alle leden van de adviesraad zijn, met uitzondering van de onafhankelijk voorzitter, 

stemgerechtigd. Alle besluiten worden met meerderheid van stemmen genomen, op 

voorwaarde dat tweederde van de leden aanwezig is. 
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3. Bij staken van de stemmen brengt de voorzitter een (doorslaggevende) stem uit. 

4. De adviesraad kan besluiten uit zijn eigen middelen een of meer (tijdelijke) werkgroepen 

te vormen.  

 

Artikel 6. Ondersteuning adviesraad 

1. Het college zorgt voor adequate ondersteuning van de adviesraad. Hiertoe: 

a. stelt het college vergaderruimte ter beschikking. 

b. stelt het college ambtenaren in de gelegenheid een vergadering bij te wonen voor 

het geven van toelichting of uitleg, als daarom door de adviesraad is verzocht. 

c. zorgt het college ervoor dat aan de adviesraad de informatie wordt verstrekt ter 

uitvoering van hun taken. 

d. verstrekt het college informatie, bedoeld onder c, op een zodanig tijdstip dat 

daadwerkelijke invloed mogelijk is op de beleidsvorming en besluitvorming. 

e. ziet het college er op toe dat de adviesraad binnen 4 weken na behandeling door 

het college een terugkoppeling ontvangt over hoe wordt omgegaan met het door 

de adviesraad gevraagd of ongevraagd gegeven advies.  

f. wijst het college een ambtenaar aan als aanspreekpunt voor de adviesraad om te 

waarborgen dat de adviesraad in staat is zijn taken naar behoren te vervullen. 

 

Artikel 7. Budget adviesraad 

1. Ten behoeve van de adviesraad wordt jaarlijks een budget beschikbaar gesteld. 

2.   

a. Ten laste hiervan kunnen, ter beoordeling van het college, onder meer kosten 

worden gebracht die verband houden met deskundigheidsbevordering, het 

inwinnen van advies, achterbanraadpleging, organisatiekosten.  

b. Ten laste hiervan worden ook gebracht de vergoedingen voor het bijwonen van de 

vergaderingen van de adviesraad.  

c. De hoogte van deze vergoeding is € 65,77. 

d. Het vergoedingsbedrag mag na voorafgaande toestemming door het college 

worden geïndexeerd per 1 januari van elk jaar overeenkomstig de procentuele 

wijziging van het door het Centraal Bureau voor de Statistiek vastgestelde 

indexcijfer CAO-lonen overheid, inclusief bijzondere beloningen, geldend voor de 

maand september van het tweede kalenderjaar voorafgaand aan die datum ten 

opzichte van hetzelfde indexcijfer geldend voor de maand september van het 

daaraan voorafgaande kalenderjaar. 

 

Artikel 8. Evaluatie 

Het college en de adviesraad evalueren samen in het vierde kwartaal van elk jaar het 

functioneren van de adviesraad mede aan de hand van het in artikel 3, derde lid genoemde 

verslag.  

 

Artikel 9. Geschillen 

Het college beslist (gehoord hebbende de adviesraad) over de geschillen die voortkomen uit 

deze verordening. 
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Artikel 10. Intrekken verordening 

De Verordening adviesraad sociaal domein Beemster 2015 wordt ingetrokken.  

 

Artikel 11. Inwerkingtreding en citeertitel 

1. Dit besluit treedt in werking op de dag na die waarop het is bekendgemaakt en werkt 

terug tot en met 1 januari 2021. 

2. Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening adviesraad sociaal domein 

Beemster 2021. 

 

II. De verordening adviesraad Beemster 2015 in te trekken.  

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering 

van de raad d.d. 29 juni 2021  

 

 

 

 

 

 

H.C. Heerschop  

voorzitter   

M. Timmerman 

griffier 

 

 

 


