Adviesraad Sociaal Domein Gemeente Midden-Delfland
Aan het College van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Midden-Delfland
Postbus 1
2636 ZG Schipluiden
Midden-Delfland, 9 juli 2015
Ons kenmerk : A019_18-6-2015
Uw kenmerk : e-mail CWellen@middendelfland.nl verzonden op maandag 11 mei 13:50 h
Onderwerp : gevraagd advies concept Convenant Adviesraad Sociaal Domein gemeente
Midden-Delfland 2015, tweede versie van 07-05-2015
Geacht College,
Naar aanleiding van een namens u verzonden e-mail dd. 11 mei 2015, waarin u een tweede
en aangepaste versie van het concept Convenant Adviesraad Sociaal Domein 2015 aan de
Adviesraad Sociaal Domein voorlegt voor het geven van een advies en van een daarop
aansluitend mondeling overleg hierover met de wethouder en het hoofd Inwonerszaken ter
vergadering van de Adviesraad op 17 juni jl., is de Adviesraad Sociaal Domein tot de
hieronder vermelde bevindingen en adviezen gekomen.
Algemeen
De Adviesraad heeft in de tweede versie van het concept Convenant met instemming
geconstateerd, dat de adviezen met betrekking tot artikel 2 eerste bullet, tot artikel 4, laatste
alinea, eerste zin en de voorgestelde tekstaanpassingen elders zijn overgenomen.
De Adviesraad kan zich vooralsnog eveneens verenigen met de voorgestelde wijziging van de
vijfde en zesde zin in artikel 13 met betrekking tot de presentiegelden voor leden.
Met uw College is de Adviesraad ook van mening, dat het Convenant duidelijke kaders dient
te stellen met betrekking tot zijn rol als adviesorgaan voor het College. Dat is immers het
hoofddoel van een convenant.
De Adviesraad conformeert zich echter niet geheel aan het gestelde in de laatste zin van de
laatste alinea van artikel 1, waarin formele advisering aan het College over de
uitvoeringsplannen van het beleid in het Sociale Domein niet meer voorkomt.
In het verleden maar ook de bij de start van de uitvoering van de 3 D’s begin 2015 is
gebleken, dat er ook andere dan in dit artikel 1 genoemde besluiten zijn, die voor de
uitvoering van de verordeningen in het Sociale Domein een hoog en overwegend
beleidsgehalte hebben.
Een voorbeeld daarvan is het Besluit maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp, waarin
bedragen, omvang, duur en andere criteria voor diverse voorzieningen worden vastgelegd.
Om die reden heeft uw College de Adviesraad steeds aan de voorkant betrokken bij de
voorbereiding op een dergelijk besluit. Tot nu toe is de meerwaarde daarvan ook bij
beleidsambtenaren steeds gebleken. Naar de mening van de Adviesraad zal dit ook
_____________________________________________________________________________________________
Voorzitter: Cees Harteveld
Westlander 28
2636 CZ Schipluiden
tel: 015-3809465/06-42225014

KvK nr. 27380444
Rabobank nr. 1239.80.275

www.adviesraad-sdmd.nl

secretaris: Els de Graaf
Prinses Beatrixstraat 6
2635 HC Den Hoorn
tel: 015-2569966/06-48620617

Adviesraad Sociaal Domein Gemeente Midden-Delfland
van belang zijn voor toekomstige beleidswijzigingen en de daaruit voortvloeiende wijzigingen
in de beleidsrijke uitvoeringbesluiten van uw College. Dientengevolge kan de Adviesraad niet
volstaan met een mondelinge toezegging van uw College omtrent het aan de voorkant
betrekken van de Adviesraad bij beleidsrijke uitvoeringsbesluiten en wenst dit dan ook
expliciet in het Convenant op te nemen.
Artikelsgewijs
1. Artikel 1, laatste alinea, laatste zin:
In deze zin ontbreken de bij Algemeen hiervoor aangeduide beleidsrijke
uitvoeringsbesluiten.
Advies:
De Adviesraad adviseert uw College deze zin te veranderen in: “Besluiten over
beleidsvoorstellen, verordeningen, beleidsregels en beleidsrijke uitvoeringsbesluiten, die de
bovengenoemde hoofddomeinen betreffen worden door het college genomen, nadat de
Adviesraad Sociaal Domein daarover is gehoord.”
2. Artikel 4: eerste bullet: adviesaanvragen door het College:
De Adviesraad trekt het eerder uitgebrachte advies over de advisering met betrekking tot
regionaal voorbereide documenten in.
Net zoals in artikel 1 ontbreken in de opsomming tussenhaakjes de bij Algemeen hiervoor
aangeduide beleidsrijke uitvoeringsbesluiten.
Advies:
De Adviesraad adviseert uw College ook adviesaanvragen over beleidsrijke
uitvoeringbesluiten op te nemen in de opsomming tussenhaakjes.
3. Artikel 12: laatste bullet: ontslag lid voorgedragen door een belangenorganisatie:
Volgens artikel 8 tweede zin hebben leden zitting in de Adviesraad op persoonlijke titel,
dus zonder last of ruggespraak. De directe band met belangenorganisaties qua voordracht
van (vertegenwoordigende) leden is hier dus losgelaten. Dit maakt de vervangingsbepaling
in de laatste bullet van dit artikel overbodig.
Advies:
De Adviesraad adviseert uw College de laatste bullet van dit artikel te verwijderen.
Met belangstelling ziet de Adviesraad uw reactie in het belang van de belanghebbenden
tegemoet.
Met vriendelijke groet,
Namens de Adviesraad Sociaal Domein Midden-Delfland
C.J. Harteveld
Voorzitter
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