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Geacht College,
Naar aanleiding van uw brief dd. 17 februari 2015, waarin u de concept Verordening Cliëntenparticipatie
Sociaal Domein Midden-Delfland aan de Adviesraad Sociaal Domein voorlegt voor het geven van een
advies, is de Adviesraad Sociaal Domein tot de hieronder vermelde bevindingen en adviezen gekomen.
Algemeen
Met belangstelling heeft de Adviesraad Sociaal Domein kennis genomen van de concept verordening,
waarin u de wijze vorm geeft, waarop cliëntgroepen worden betrokken bij uw beleid met betrekking tot
het Sociale Domein.
De Adviesraad Sociaal Domein spreekt zijn waardering uit voor de speciale toelichtingsbijeenkomst
betreffende deze verordening aan een delegatie vanuit de Adviesraad.
Op basis van de wetgeving in het kader van het Sociaal Domein is de gemeenteraad sinds 1 januari
2015 verplicht om de wijze cliëntenparticipatie bij verordening vast te stellen.
Tot op heden is bij wijze van overgangsregeling een Convenant van toepassing, dat per 1 juli 2014 nog
is aangepast aan de nieuwe regelgeving ter zake voor 2015 en volgende jaren.
De conceptverordening bevat nu minimaal de te regelen vereisten volgens de diverse van toepassing
zijnde wetten vermeerderd met een min of meer willekeurige – al dan niet inhoudelijk aangepaste selectie van met de Adviesraad overeengekomen bepalingen uit het Convenant.
De Adviesraad vraagt op grond hiervan de aandacht van uw College voor het volgende:
Noodzakelijkheid van een Convenant.
Het bestaan van een “uitgekleed” Convenant naast de conceptverordening wordt door
Adviesraad gezien als een merkwaardige constructie. De Adviesraad begrijpt de behoefte
van uw College om bepaalde zaken zoals het gezamenlijk met de Adviesraad opstellen van
een profielschets voor het benoemen van nieuwe leden vast te leggen, maar vraagt zich af,
of dit niet beter in een huishoudelijk reglement nader kan worden geregeld.
De Adviesraad beschikt nu ook al over een uitgebreid huishoudelijk reglement, waar een
integriteitscode deel van uit maakt, en, waarin naast een vergaderreglement afspraken
rond budgetbeheer, protocollen voor werving en selectie, voor ontslag, en voor evaluatie
van functioneren zijn opgenomen.
Advies:
De Adviesraad adviseert uw College de redactie van de conceptverordening nog eens ter hand te
nemen en wel op een zodanige wijze, dat artikelen van het huidige Convenant verder in de
conceptverordening worden geïntegreerd, zodat het Convenant geheel kan vervallen.
Het gaat daarbij dan vooral om (gedeelten van) de artikelen 5 tot en met 12, 14 en 15 van het huidige
Convenant.
Artikel 6 van de conceptverordening kan echter geheel worden opgenomen in het nieuwe huishoudelijk
reglement.
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Verder adviseert de Adviesraad uw College om het huidige huishoudelijke reglement van de Adviesraad
als uitgangspunt te nemen voor het laten opstellen van een nieuw huishoudelijk reglement, waarin ook
de niet in de conceptverordening geïntegreerde artikelen uit het Convenant zullen worden opgenomen.
In de conceptverordening zal moeten worden vastgelegd, dat dit nieuwe huishoudelijk reglement na
vaststelling door de Adviesraad onverwijld ter instemming aan uw College zal dienen te worden
voorgelegd. Dit geldt vanzelfsprekend ook voor alle latere wijzigingen daarin.
Artikelsgewijs
Hieronder volgen voor enkele artikelen van de Concept Verordening Cliëntenparticipatie kort
geformuleerde adviezen:
Artikel 6 lid1:
Hier is gesteld, dat de Adviesraad tenminste 6 maal per jaar vergadert. Vanuit de huidige adviesdrukte
gezien is dit wellicht een heel logische bepaling. Gemiddeld in een normaal adviesjaar vergadert de
adviesraad 6 maal per jaar.
Advies:
De Adviesraad adviseert uw College het woord ”tenminste” hier te vervangen door “gemiddeld”.
Artikel 7 lid e:
De hier weergegeven formulering van de inhoud van het budget is sterk afwijkend van die in het huidige
Convenant. In het huidige Convenant bestaat het jaarlijkse budget uit een subsidie voor vergaderkosten
en kosten in verband met deskundigheidsbevordering. Daarbuiten kunnen de voorzitter en de secretaris
presentiegeld per vergadering en eventuele reiskosten declareren.
In het nu voorgestelde budget maken de presentiegelden – ook die van de leden- er deel vanuit.
Advies:
De Adviesraad adviseert uw College in het budget in ieder geval ook een post op te nemen voor
deskundigheidsbevordering.
De Adviesraad is beschikbaar voor nader overleg over de verdere vormgeving van deze
conceptverordening en over de nadere uitwerking ervan bij voorkeur in een nieuw huishoudelijk
reglement.
Met belangstelling ziet de Adviesraad uw reactie in het belang van de belanghebbenden tegemoet.
Met vriendelijke groet,
Namens de Adviesraad Sociaal Domein

C.J.Harteveld
Voorzitter
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