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Betreft: gevraagd advies Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Roerdalen 2021
Geacht College,
N.a.v. het verzoek van Sonja Thissen van 27 juli jl. om voor 17 augustus 2021 advies uit te brengen
over de voorgestelde Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Roerdalen 2021 treft u
hierbij onze reactie.
Door planningswijzigingen binnen de gemeente werd de adviesaanvraag vervroegd.
De Adviesraad heeft in de vakantieperiode de verordening gedeeld met alle leden. De aanpassingen
die u hieronder aantreft zijn door een meerderheid van de Adviesraad akkoord bevonden. Wij zullen
aanvullingen, die eventueel voortkomen uit de vergadering van 8 september a.s. direct na de
vergadering aan u kenbaar maken en verzoeken u om deze alsnog mee te nemen in uw
besluitvorming.
De door ons voorgestelde aanpassingen zijn in geel en de motivatie voor de aanpassingen zijn in rood
aangegeven. In groen treft u de correctie van 08-09-2021 aan.

Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Roerdalen 2021
Artikel 2. Doelstelling
We stellen voor de tekst als volgt te wijzigen:
Het doel van de Adviesraad is om belanghebbenden bij de Wet maatschappelijke
ondersteuning 2015, de Jeugdwet en de Participatiewet vanuit een onafhankelijke positie te
betrekken vertegenwoordigen bij de voorbereiding, ontwikkeling, uitvoering en verbetering
van het Wmo, Jeugd- en Participatiewet beleid.
Vertegenwoordigen dekt de lading beter.
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Artikel 3. Taken
Artikel 3. Taken
1.
De Adviesraad heeft tot taak het College en/ of de Gemeenteraad gevraagd en
ongevraagd te adviseren over de onderwerpen, die de beleidsvoorbereiding betreffen,
alsook de vaststelling, uitvoering en evaluatie van het gemeentelijk beleid met betrekking
tot de wet. Hieronder wordt in ieder geval begrepen de advisering aangaande:
a.
beleidsplannen op grond van de Wmo, Jeugdwet en Participatiewet;
b.
de vaststelling en wijziging van de verordeningen m.b.t. de uitvoering van deze
plannen;
c.
de wijze waarop de kwaliteit van de maatschappelijke ondersteuning geborgd wordt;
d.
de wijze waarop cliënten (materieel/immaterieel) keuzevrijheid wordt geboden;
e.
Eventuele cliëntervaringsonderzoeken.
3.2: We stellen voor de tekst als volgt te wijzigen:
De Adviesraad is alert op ontwikkelingen en knelpunten binnen de Wet en verzamelt op een
actieve wijze zoveel mogelijke relevante informatie om onze inwoners op de beste manier te
ondersteunen op het gebied van de wet. Dit om de genoemde adviesfunctie zo goed mogelijk uit
te kunnen voeren.
In analogie met Art 4.4.d wordt de Gemeenteraad toegevoegd.
Er worden regelmatig cliëntervaringsonderzoeken uitgevoerd dus eventueel kan vervallen
De ondersteuning van inwoners door de Adviesraad is een afgeleide van de advisering aan
het College en de communicatie met de belanghebbenden.
3.5 De Adviesraad betrekt bij zijn advisering aan het College de kwaliteit en betaalbaarheid
redelijkheid van dienstverlening en voorzieningen.
Betaalbaarheid kan door de Adviesraad niet beoordeeld worden. Redelijkheid wel door vergelijking
met andere gemeenten.

Artikel 4. Bevoegdheden
Graag deze teksten hanteren:
4.3.c Het College legt de onderwerpen als bedoeld in artikel 3, lid 1 van deze verordening
middels een schriftelijke adviesaanvraag voor aan de Adviesraad. In de aanvraag wordt
expliciet vermeld over welke punten advies wordt gevraagd. Het advies wordt tijdig gevraagd.
Tijdig is minimaal 4 weken van tevoren, zodat het meegenomen kan worden bij het te nemen besluit

en wanneer het advies uiterlijk verwacht wordt. Het advies wordt minimaal 4 weken voor de
verwachte inleverdatum aangevraagd. In gevallen waarin deze termijn niet gehaald kan
worden of waarbij toepassing ervan zou leiden tot ongewenste gevolgen beslist het College
altijd in overleg met de Adviesraad.
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4.3.d De Adviesraad brengt uiterlijk op de gevraagde inleverdatum schriftelijk advies uit aan
het College. Deze termijn kan met maximaal 2 weken worden verlengd. In overleg met het
College kan van deze termijn worden afgeweken.
Voor eenduidigheid en traceerbaarheid is een schriftelijke vastlegging noodzakelijk. Dit kan
zijn middels brief, email etc.
Duidelijkere termijnstelling. Abusievelijk werd deze zin doorgestreept

4.4.d Voor adviezen die worden voorgelegd aan College en/of Gemeenteraad geldt dat
tenminste de helft van het aantal leden aanwezig moet zijn tijdens de vergadering. De
aanwezigheid blijkt uit de ter vergadering getekende presentie lijst. De voorzitter besluit op basis van
bovenstaande bepaling of het quorum al dan niet is bereikt. van de Adviesraad een positieve

stem hiervoor heeft uitgebracht.
Er worden ook besluiten genomen buiten een fysieke vergadering

Artikel 5. Samenstelling
5.4 Laten vervallen.
4. Leden van de adviesraad vormen een afspiegeling van de bij de uitvoering van de Wet betrokken
personen

Een afspiegeling betekent dat cliënten uit de Wmo, Jeugdwet en Participatiewet in de
Adviesraad moeten zitten in de verhoudingen zoals die gelden in de populatie van Roerdalen.

Artikel 6. Benoeming en zittingsduur
Vervangen:
7. Indien door het (nemen van) ontslag van een lid het minimaal aantal leden van 5 inclusief
de voorzitter niet meer wordt bereikt blijft dit vertrekkende lid de functie vervullen totdat in de
opvolging is voorzien. heeft de Adviesraad maximaal 3 maanden tijd om voor vervanging te
zorgen. Lukt dit niet dan wordt de Adviesraad ontbonden.
We begrijpen de continuïteitsgedachte. Dat het laatst vertrekkende lid in functie blijft kan
echter onwenselijk dan wel onmogelijk zijn door b.v. de reden van het ontslag. Als de zittende
Adviesraad geen bestaansrecht (meer) heeft moeten nieuwe wegen bewandeld worden.
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Artikel 10. Faciliteiten

Toevoegen
2.g. Kosten binnen het door het College geaccordeerde budget moeten minimaal
geaccordeerd worden door voorzitter en penningmeester.
Toepassing van het 4 ogen principe

Uw reactie zien we met belangstelling tegemoet.
Hoogachtend,
Adviesraad Wmo en Participatiewet Roerdalen,
De voorzitter,

J.W.Haenen
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