Leeswijzer Verordening Adviesraad
Was: Besluit Adviesraad Maatschappelijke Ondersteuning
Wordt: Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Steenbergen

Was

Wordt

In het Besluit Adviesraad was dit artikel niet
opgenomen.

Artikel 1. Begripsbepaling

Artikel 3. Samenstelling en selectie

Artikel 2. Adviesraad Sociaal Domein
Toegevoegd:
Lid 2, sub c: de leden kiezen uit hun midden
tenminste een secretaris en penningmeester.

Lid 3 is uitgebreid.
Was: het lidmaatschap van de adviesraad is niet
verenigbaar met het lidmaatschap van de
gemeenteraad.

Lid 3
Wordt: onverenigbare functies op basis waarvan
een persoon geen lid kan zijn van de Adviesraad
Sociaal Domein gemeente Steenbergen:
a. leden van het college, de gemeenteraad of de
raadscommissies;
b. ambtenaren van de gemeente;
c. werknemers of bestuurders van een
onderneming of instelling die tegen betaling
goeden of dienst aanbiedt verband houdend met
de uitvoering van de in artikel 1 genoemde
wetten;
d. zelfstandigen die activiteiten ontplooien als
bedoeld in het vorige lid.

Artikel 5. Benoeming en zittingsduur

Artikel 3. Benoeming

Lid 4, lid 5, lid 6, lid 7, lid 8 en lid 9 komen te
vervallen in de verordening. .
Artikel 1. Doel
Doelstelling is nader uitgewerkt in de
verordening.
Was: De Adviesraad heeft tot doel het college
van burgemeester en wethouders ten behoeve
van de gemeentelijke besluitvorming rechtstreeks
en onafhankelijk in kennis te stellen van de
specifieke behoeften en verlangens van de
inwoners van Steenbergen op het gebied van
maatschappelijke ondersteuning.

Artikel 4. Doelstelling
Wordt: De doelstelling van de Adviesraad Sociaal
Domein: het verwoorden van specifieke
behoeften van inwoners van de gemeente
Steenbergen binnen het sociaal domein door
advisering, signalering en het doen van
voorstellen aan het college over beleid op het
gebied van de Wmo 2015, de Jeugdwet, inkomen
en arbeid/zinvolle dagbesteding. De Adviesraad
Sociaal Domein heeft een signalerende rol met
betrekking tot de Participatiewet. Verordeningen
en beleidsplannen die voortvloeien uit de
Participatiewet worden van advies voorzien door
de cliëntenraad ISD Brabantse Wal.

Artikel 9. Uitbrengen advies en artikel 11.
Adviezen aan B&W

Artikel 5. Taken en bevoegdheden Adviesraad

Artikel 9 en artikel 11 zijn samengevoegd in
artikel 5 in de verordening.

Toegevoegd
Lid 1: de Adviesraad Sociaal Domein adviseert
niet op basis van individuele klachten en in het
kader van bezwaarschriften.
Lid 5: de leden van de Adviesraad Sociaal
Domein houden zich in voorkomende gevallen
aan een opgelegde c.q. afgesproken
embargoperiode, zowel waar het formele
beleidsnotities betreft als waar het (informeel)
overleg betreft.

Artikel 11. Adviezen aan B&W/ termijn van
advisering

Artikel 6. Taken en bevoegdheden
gemeentebestuur

Taken en bevoegdheden van het bestuur zijn in
de verordening in een apart artikel vastgelegd.

Toegevoegd
Lid 2: de gemeente betrekt de Adviesraad tijdig
en waar mogelijk in een vroeg stadium, te weten:
vanaf de eerste ideevorming bij
beleidsontwikkeling.
Lid 3: het college reageert binnen zes weken
schriftelijk op een (on)gevraagd advies van de
Adviesraad Sociaal Domein.

Artikel 8. Vergaderingen

Artikel 7. Vergaderingen

Geen inhoudelijke wijzigingen
Artikel 10. Verslag en artikel 13. Facilitering

Artikel 8. Ondersteuning, vergoedingen en
informatie

Artikel 10. Verslag is komen te vervallen in de
verordening. De Adviesraad zorgt zelf voor de
verslaglegging.
Artikel 12. Evaluatie functioneren

Artikel 9. Evaluatie functioneren

Lid 3 is vervallen: Het college kan besluiten tot
intrekking van dit besluit en opheffing van de
adviesraad na de gemeenteraad en de
adviesraad gehoord te hebben.

Artikel 14. Slotbepaling

Artikel 10. Slotbepalingen

Het besluit is in werking getreden op 1 januari
2013.

De verordening treedt in werking op 1 januari
2018.

