
Toelichting op de Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Steenbergen 
 
 
Algemeen 

 

Met deze verordening wordt uitvoering gegeven aan de artikelen 2.1.3, derde lid, van de Wmo 2015 en 

artikel 2.10 van de Jeugdwet. 

 

Artikel 2.1.3, derde lid, van de Wmo 2015 en artikel 2.10 van de Jeugdwet (waarin artikel 2.1.3, derde 

lid, van de Wmo van overeenkomstige toepassing wordt verklaard) dragen de gemeenteraad op bij 

verordening te bepalen op welke wijze ingezetenen, waaronder in ieder geval cliënten of hun 

vertegenwoordigers, worden betrokken bij de uitvoering van deze wetten. Daarbij wordt in ieder geval 

geregeld op welke wijze zij: 

 

a. in de gelegenheid worden gesteld voorstellen voor het beleid te doen; 

b. vroegtijdig in staat worden gesteld gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen bij de 

besluitvorming over verordeningen en beleidsvoorstellen; 

c. worden voorzien van ondersteuning om hun rol effectief te kunnen vervullen; 

d. deel kunnen nemen aan periodiek overleg; 

e. onderwerpen voor de agenda van dit overleg kunnen aanmelden; 

f. worden voorzien van de voor een adequate deelname aan het overleg benodigde informatie. 

 
 

Artikelgewijze toelichting bij Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Steenbergen 

 

Enkel die bepalingen die nadere toelichting behoeven worden hier behandeld.  

 
 
Artikel 2 Adviesraad Sociaal Domein 

 

Eerste lid 

Omdat het niet mogelijk is alle inwoners van de gemeente Steenbergen te betrekken is er, ten aanzien 

van advisering op beleidsontwikkeling met betrekking tot de Wmo 2015 en de Jeugdwet, voor gekozen 

een Adviesraad Sociaal Domein gemeente Steenbergen in te stellen.  

 

Tweede lid 

Op grond van hun kennis en maatschappelijke betrokkenheid zijn de leden van de Adviesraad Sociaal 

Domein in staat de belangen van alle betrokkenen naar inhoud te wegen in relatie tot de vastgestelde 

of nieuw vast te stellen beleidskaders. Het wordt daarbij van belang geacht dat de verschillende 

kernen van de gemeente Steenbergen vertegenwoordigd zijn in de Adviesraad Sociaal Domein. Om 

voldoende diversiteit in de Adviesraad Sociaal Domein te waarborgen, is een minimum aantal van tien 

leden vastgelegd.  

 

Derde lid 

Reden hiervoor is dat (het risico op) verstrengeling van functies bij leden van de Adviesraad Sociaal 

Domein vermeden dient te worden.  

 

 

Artikel 3 Benoeming 

 

Het college benoemt de voorzitter en de leden van de Adviesraad Sociaal Domein op voordracht van 

de selectiecommissie. De selectiecommissie, bestaand uit twee leden van de Adviesraad Sociaal 

Domein en de verantwoordelijk portefeuillehouder, voeren selectiegesprekken met inwoners die zich 

kandidaat stellen voor de Adviesraad Sociaal Domein. 



Vierde lid, sub d 

Een lidmaatschap kan beëindigd worden op verzoek van de Adviesraad Sociaal Domein bij 

onvoldoende functioneren. Hiervoor is instemming nodig van 2/3 van de leden van de Adviesraad.  

 

 

Artikel 4 Doelstelling 

 

Op basis van artikel 47 van de Participatiewet adviseert de cliëntenraad ISD Brabantse Wal de 

gemeente over verordeningen en beleidsplannen die voortvloeien uit de Participatiewet. De 

Adviesraad Sociaal Domein heeft een signalerende rol met betrekking tot de lokale uitwerking van de 

Participatiewet. 

 

 

Artikel 5 Taken en bevoegdheden Adviesraad 

 

Tweede lid 

De termijn van zes weken is bepaald als redelijke termijn om tot een gedegen advies te komen. Hierbij 

wordt rekening gehouden met de noodzaak om partners te raadplegen. 

 

Vijfde lid 

Het kan zijn dat er over een bepaalde adviesaanvraag voor een bepaalde datum niet naar buiten toe 

gecommuniceerd mag worden. Hierover wordt de Adviesraad Sociaal Domein geïnformeerd bij de 

adviesaanvraag van het college. In deze gevallen dienen de leden zicht te houden aan hun 

geheimhoudingsplicht.  

 

 

Artikel 6 Taken en bevoegdheden gemeentebestuur 

 

Tweede lid 

De termijn van zes weken is bepaald als redelijke termijn voor het college om te reageren op een 

(on)gevraagd advies van de Adviesraad Sociaal Domein.  

 

Vierde lid 

De Adviesraad Sociaal Domein heeft de bevoegdheid het college gevraagd en ongevraagd te 

adviserend betreffende voorgenomen beleid van de gemeente of signalen uit de gemeente over 

ontwikkelingen die voor het sociaal domein van belang zijn. De gemeenteraad wordt geïnformeerd 

over dit advies, over de reactie van het college op dit advies en de eventuele genomen besluiten. 

 

 

Artikel 7 Vergaderingen 

 

Dit artikel behoeft geen toelichting.  

 

 

Artikel 8 Ondersteuning, vergoedingen en informatie 

 

Om zijn taken effectief te kunnen vervullen is het van belang dat de Adviesraad Sociaal Domein wordt 

gefaciliteerd, zowel in financieel opzicht als in het gebruik van vergaderruimten. Het college zorgt 

tevens  voor ambtelijke ondersteuning van de Adviesraad Sociaal Domein. Verzoeken aan de 

Adviesraad Sociaal Domein lopen via het ambtelijk secretariaat.  

 

 

 



Artikel 9 Evaluatie functioneren 

 

De Adviesraad Sociaal Domein is een door het college ingesteld onafhankelijk adviesorgaan en toetst 

iedere drie jaar het eigen functioneren op basis van de doelstelling. De uitkomst van deze evaluatie 

wordt met het college gedeeld.  

 

 

Artikel 10 Slotbepalingen 

 

Dit artikel behoeft geen toelichting. 


