
Motie 5 
 
Agendapunt – 6 Verordening Jeugdhulp 2015  
                       8 Verordening maatschappelijke ondersteuning 
 

 
Onderwerp: Verordeningen i.k.v. 3D 
 

 
De raad van de gemeente Leiderdorp in vergadering bijeen d.d. 27 oktober 2014 
 

 
Kennis genomen hebbende van de voorstellen voor de verordeningen voor Jeugdhulp 2015 en 
Maatschappelijke Ondersteuning 
 
Overwegende dat er een nieuwe situatie ontstaat in de wijze waarop en de mate waarin de Raad het 
Collegebeleid t.a.v. de 3D onderwerpen vanaf 1 januari 2015 kan controleren 
 
Van mening dat het noodzakelijk is om signalen uit te praktijk te kanaliseren in de richting van de 
Raad om de controlerende taak t.a.v. de 3D onderwerpen effectief te kunnen uitvoeren 
 
Tevens van mening dat de nu voorgestelde regelingen daarin in onvoldoende mate voorzien *) 
 
Constaterende dat vele gemeenten voor dit doel gebruik maken van een Adviesraad Sociaal Domein, 
waarin praktijksignalen voor alle 3D onderwerpen kunnen worden gebundeld, geanalyseerd en 
gerapporteerd aan het College en de  Gemeenteraad 
 

 
Spreekt als zijn mening uit, dat instelling van een dergelijke Adviesraad Sociaal Domein waarin de 
praktijksignalen over de effecten van de 3D operatie kunnen worden verzameld voor Leiderdorp 
wenselijk is. 

 
Verzoekt het College, op basis van de regelingen die reeds in andere gemeenten zijn ontworpen, 
uiterlijk in januari 2015 een voorstel voor een dergelijke verordening aan de Raad voor te leggen **) 
 
En gaat over tot de orde van de dag 
 

 
Ondertekening  
 
PvdA : Joyce van Reijn en Olaf McDaniel 
 

 

*) o.a. artikel 21 van de ontwerp verordening Jeugdhulp en artikel 20 ontwerp verordening 

maatschappelijke ondersteuning.   

 

**) bij wijze van voorbeeld is als bijlage een ontwerp regeling toegevoegd die is gemaakt op 

basis van de verordeningen uit o.a. Almere en Wormerland  

 

Bijlage bij de motie: 
 



Mogelijke tekst verordening Adviesraad Sociaal Domein 

Leiderdorp. (bij motie PvdA)  
 

(tekst is een combinatie van een aantal regelingen o.a. uit Almere 

en Wormerland). De tekst is bedoeld als voorbeeld.  
 
Artikel 1 Definities 

Het college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente 
Leiderdorp. 

De gemeenteraad: de gemeenteraad van Leiderdorp 
De gemeente:de gemeente Leiderdorp 

Contactambtenaar: de ambtenaar die door het college is aangewezen om het 
contact te onderhouden tussen college en adviesraad 
Vrager: een persoon die een beroep kan doen op – en/of persoonlijk (als cliënt 

zijnde) belang heeft bij de voorzieningen in het sociaal domein. 
De secretaris: de secretaris van de adviesraad sociaal domein 

Beleidsveld sociaal domein onderwerpen die gericht zijn op maatschappelijke 
ontwikkeling van burgers in de gemeente Leiderdorp 
Uitwerkingsdocument Adviesraad sociaal domein een document waarin het 

college de samenstelling van de adviesraad, beleidsvelden en nadere afspraken 
die niet in deze Verordening zijn voorzien zijn uitgewerkt 

 
Artikel 2 Reikwijdte van de Regeling 
Deze Regeling is van toepassing op de organisatie van de door de gemeenteraad 

ingestelde Adviesraad Sociaal Domein. 
 

Artikel 3 Taak adviesraad sociaal domein 
De Adviesraad heeft tot taak het college en de gemeenteraad gevraagd en 
ongevraagd van advies te dienen over voorstellen tot gemeentelijke regelgeving, 

beleid, plannen en de uitvoering daarvan op het terrein van het Sociaal Domein, 
te weten de huidige Wet maatschappelijke ondersteuning, de Wet 

maatschappelijke ondersteuning nieuw (2015), de Wet werk en bijstand, de 
Participatiewet, de Jeugdwet, de Woningwet en de Huisvestingswet. 
 

Artikel 4 Bevoegdheden 
 1.  adviesrecht  De Adviesraad Sociaal Domein is bevoegd gevraagd en 

ongevraagd advies uit te brengen aan het college en de gemeenteraad over 
onderwerpen betreffende het sociaal domein; 

  a)   De Adviesraad Sociaal Domein is niet bevoegd te adviseren over 

klachten, bezwaarschriften en andere zaken, voor zover die op individuele 
cliënten betrekking hebben, met uitzondering van de hierbij gehanteerde 

regels en procedures. Evenmin heeft de Adviesraad Sociaal Domein 
adviesrecht inzake personeels- en organisatiebeleid en uitvoering van de 
contracten t.b.v. de individuele voorzieningen; 

  b)   Het college stelt de Adviesraad Sociaal Domein op een zodanig 
tijdstip in de gelegenheid advies uit te brengen dat er een daadwerkelijke 

invloed mogelijk is op de besluitvorming. De gemeente geeft van tevoren de 
financiële, juridische en beleidsmatige kaders aan. Indien het college om 

advies vraagt, wordt het advies binnen zes weken schriftelijk uitgebracht, mits 
tijdig aangevraagd in overeenstemming met het vergaderschema van de 
adviesraad sociaal domein. 



  c)   Het college geeft binnen zes weken een schriftelijke reactie op een 

aan het college uitgebracht advies; zij kan alleen beargumenteerd afwijken 
van dit advies. 

  d)   De raad geeft binnen acht weken een schriftelijke reactie op een 
aan de raad uitgebracht advies; zij zal alleen beargumenteerd afwijken van 
het advies.  

  e)   Als de termijnen zoals hierboven is beschreven in sub c, d en e niet 
realistisch zijn vanwege de ontwikkelingen in de landelijke, Europese of 

internationale wetgeving wordt in afwijking van deze termijnen zo spoedig 
mogelijk informatie gegeven door het college en geeft de Adviesraad Sociaal 
Domein zo spoedig mogelijk advies zoals bedoelt in dit artikel. 

    
 2.  informatierecht 

  a)   De Adviesraad Sociaal Domein wordt door het college geïnformeerd 
over de resultaten van klanttevredenheidsonderzoeken, enquêtes en 
klachtenrapportages en over ontwikkelingen en zaken die betrekking 

hebben op het beleid in het sociale domein. 
  b)   De Adviesraad Sociaal Domein krijgt van het college spontaan en op 

verzoek tijdig alle informatie die hij voor de uitoefening van zijn taken, 
zoals in deze regeling omschreven, nodig heeft, tenzij enig wettelijk 

voorschrift de verstrekking daarvan in de weg staat. Zo nodig zullen 
deskundige ambtenaren mondelinge toelichting geven over lopend beleid, 
de invloed van (nieuw) rijksbeleid of over ideeën en plannen van college 

en/of gemeenteraad op het beleidsterrein in het sociaal domein. 
    

  3.  Andere bevoegdheden 
a)   De Adviesraad Sociaal Domein heeft de bevoegdheid om voor een goede 

invulling van zijn taakstelling in voorkomende gevallen gebruik te maken 

van externe deskundigheid c.q. cursussen te volgen.  
b)   De Adviesraad Sociaal Domein kan werkgroepen per beleidsveld 

instellen en/ of breed overleg per beleidsveld organiseren. 
c)   De Adviesraad Sociaal Domein in zijn geheel en elke vertegenwoordiger 

apart zijn verantwoordelijk voor de terugkoppeling naar en raadpleging 

van de achterban. 
 d)  Het college draagt er zorg voor dat de vergaderingen worden 

ondersteund door het gratis beschikbaarstelling van 
vergaderaccommodatie.  

    

Artikel 5 Samenstelling adviesraad sociaal domein 
 1.  De Adviesraad Sociaal Domein bestaat uit de gezamenlijke 

vertegenwoordigers van cliënten en andere belanghebbenden en/of cliënten 
zelf op het gebied van het sociaal domein. 

 2.  De Adviesraad Sociaal Domein bestaat uit leden, een secretaris en een 

onafhankelijk voorzitter.  
 3.  Per beleidsveld wordt door de Adviesraad Sociaal Domein, na 

bekendmaking van de beschikbare vacature en na de wervingsprocedure, een 
vertegenwoordiger voorgedragen namens de vragers, betrokken bij het 
betreffende beleidsveld.  

 4.  De Adviesraad Sociaal Domein draagt een secretaris voor. 
 5.  De leden bekleden geen politieke en/of bestuurlijke functie namens of in 

een politieke partij in Leiderdorp evenmin bekleden zij enige functie bij een 
organisatie, die direct (commercieel) belang heeft bij de dienstverlening aan 



de doelgroepen in het sociaal domein.  

 6.  In het uitwerkingsdocument Adviesraad Sociaal Domein zal het college de 
samenstelling van het aantal leden per beleidsveld en welk beleidsveld (?) 

verder uitwerken.  
  
Artikel 6 Voordracht, benoemingen en zittingsduur 

 1.  De leden van de Adviesraad Sociaal Domein worden door de gemeenteraad 
benoemd voor een periode van vier jaar. Benoemingen kunnen één keer met 

eenzelfde periode worden verlengd.  
 2.  De leden van de Adviesraad Sociaal Domein worden door de gemeenteraad 

benoemd op basis van de voordracht conform de leden 2 en 3 van artikel 5. 

 3.  Leden zijn, in de regel, inwoner van de gemeente Leiderdorp. 
 

  
Artikel 7 De voorzitter 
 1.  De voorzitter wordt voor vier jaar door de gemeenteraad benoemd op 

voordracht en advies van de Adviesraad Sociaal Domein. De termijn kan met 
maximaal vier jaar worden verlengd.  

 2.  De voorzitter heeft politiek noch ambtelijk enige binding met de gemeente. 
Evenmin bekleedt hij/zij enige functie bij een organisatie, die direct 

(commercieel) belang heeft bij de dienstverlening aan de doelgroepen van de 
gemeente.  

 3. De voorzitter is bevoegd ambtenaren, externe deskundigen en 

belanghebbenden uit te nodigen de vergadering van de Adviesraad Sociaal 
Domein bij te wonen ten einde tijdens die vergadering gewenste informatie en 

toelichting te verstrekken. De voorzitter vertegenwoordigt de Adviesraad in en 
buiten rechte.  

    

  
Artikel 8 De secretaris 

De secretaris verzorgt de administratieve begeleiding van de Adviesraad Sociaal 
Domein waaronder het voorbereiden en uitwerken van de adviezen van de 
Adviesraad Sociaal Domein, het samen met de voorzitter en de 

contactambtenaar opstellen van de agenda, het opstellen van een besluiten- en 
actielijst, het aanleveren van vergaderstukken. 

 
Artikel 9 Ontslag 
 1.  Een lid kan te allen tijde ontslag nemen. 

 2. Een lid of dat door de Adviesraad Sociaal Domein voorgedragen wordt voor 
ontslag, kan door de gemeenteraad ontslagen worden indien het college de 

motivatie(s) om het lid te vervangen gegrond acht, gehoord het lid zelf en de 
voordragende partij.  

   

Artikel 10 Openbaarheid 
 1.  De vergaderingen en adviezen van de Adviesraad Sociaal Domein zijn 

openbaar. De vergaderdata worden door het college op gebruikelijke wijze 
bekend gemaakt.  

 2.  Indien de meerderheid van de aanwezige leden dit verlangt of indien de 

voorzitter het nodig acht, zal de vergadering bestaan uit een openbaar en 
een besloten gedeelte. In het besloten gedeelte zal worden vergaderd, 

indien blijkt dat bij (verdere) openbare beraadslagingen private of 
openbare belangen door de openbaarheid wezenlijk zouden kunnen 



worden geschaad.  

  
Artikel 12 Spreekrecht 

De voorzitter stelt vragers bij een openbare vergadering van de adviesraad 
sociaal domein op hun verzoek in de gelegenheid het woord te voeren tijdens de 
vergadering. Het woord voeren kan alleen over een punt dat op de agenda staat. 

    
Artikel 13 Jaarverslag 

Jaarlijks vóór 1 april maakt de Adviesraad Sociaal Domein een verslag van de 
werkzaamheden over het afgelopen jaar. Dit verslag wordt aangeboden aan het 
college en de gemeenteraad. 

 
Artikel 14 Vergoedingen 

Het college regelt de vergoedingen voor de voorzitter en de leden op basis van 
de daartoe geldende regelgeving 
 

Artikel 15 Geheimhouding 
Het college of de gemeenteraad kan geheimhouding opleggen omtrent 

aangelegenheden, die zij aan de Adviesraad Sociaal Domein voorleggen. Deze 
geheimhouding geldt totdat zij door het college of de gemeenteraad is 

opgeheven. 
   
Artikel 16 Geschillen betreffende deze Regeling 

Over geschillen voortkomend uit de toepassing van deze Verordening beslist het 
college, gehoord de Adviesraad Sociaal Domein. 

 
Artikel 17 Hardheidsclausule 
In de gevallen waarin deze Verordening niet voorziet beslist het college, gehoord 

de Adviesraad Sociaal Domein. 
 

Artikel 18 Slotbepalingen 
 1.  Het college maakt het bestaan van de Adviesraad Sociaal Domein 

algemeen bekend. Daarnaast zorgt het college voor bekendmaking van de 

Verordening. 
 2.  De adviesraad sociaal domein evalueert jaarlijks tezamen met het college 

het functioneren van de adviesraad sociaal domein.  
  
Artikel 20 Citeertitel 

De Verordening wordt aangehaald als: ‘Verordening Adviesraad Sociaal Domein 
Leiderdorp 2015’ 

 
Artikel 21 Inwerkingtreding van de Verordening 
1. Deze Regeling treedt in werking op 1 januari 2015 

2. De Verordening Regeling Wmo-raad vervalt.   
 

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Leiderdorp in de vergadering 
van ….. 
Voorzitter, 

Griffier, 
 

 
 


