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Betreft: Advies wijziging Verordening 2016
Aan het College van Burgemeester en Wethouders en de Gemeenteraad van Goeree-Overflakkee
Geacht College,
Op 23 juni 2017 kregen wij het verzoek om een preadvies te geven op het voorontwerp voor een
wijziging van de verordening die 1 september 2016 door de Raad is aangenomen. Ondertussen is
het voorontwerp een verordening geworden waarover ons advies is gevraagd. Ondanks onze
vakantieperiode zijn wij er, op uw verzoek, in geslaagd u op relatief korte termijn een advies te
doen toekomen.
Visie landelijke overheid
In mei 2016 beschrijft staatssecretaris van Rijn in een brief (voortgang en ambitie WMO) aan de
Kamer het belang van het doen van een beroep op brede ervaringsdeskundigheid bij de
totstandkoming van beleid. In deze brief schrijft hij over de lokale invulling het volgende: ’Omdat
lokale omstandigheden en verhoudingen grotendeels bepalen welke inzet van
ervaringsdeskundigheid effectief is, zal ik samen met de Koepel adviesraden sociaal domein
gedurende 2016 inventariseren hoe de verschillende raden hier momenteel inhoud aan geven.
In de verzamelbrief aan de gemeenten (juli 2016) geeft staatssecretaris Klijnsma het belang aan
van betrokkenheid van ervaringsdeskundigen bij de totstandkoming van beleid. Zij benadrukt hier
vooral de betrokkenheid van cliënten uit de Participatiewet en noemt hierbij twee voorbeelden
waarop deze betrokkenheid kan worden ingevuld. ‘De vormgeving van dit periodiek overleg kan
een Cliëntenraad zijn voor de Participatiewet, maar ook een gezamenlijke Cliëntenraad voor
Wmo, Wsw, Jeugdzorg.’
Wij lezen in beide brieven het uitgangspunt om betrokkenheid van ervaringsdeskundigen lokaal op
de best passende manier in te vullen. Als Adviesraad delen wij het belang van de betrokkenheid
van ervaringsdeskundigen en gebruikers van voorzieningen bij de totstandkoming en evaluatie
van gemeentelijk beleid. Graag richten wij de invulling hiervan op een effectieve wijze in, passend
bij de lokale situatie.
Lokale uitgangspunten.
Uw College heeft voor Goeree-Overflakkee gekozen voor een Adviesraad Sociaal Domein en
Cliëntenraden voor de Participatiewet en Jeugdwet (in oprichting) en eventueel te vormen
cliëntenraad WMO. De gemeenteraad heeft op 1 september 2016 de huidige Verordening
vastgesteld. Voortschrijdend inzicht noopt U nu om de Verordening aan te passen.

Tot onze teleurstelling en zonder voor ons inhoudelijk heldere en steekhoudende argumenten
kiest u ervoor de Verordening aan te passen volgens artikel 84 van de Gemeentewet en niet
volgens artikel 150. Door de verordening op te stellen onder artikel 84 worden de Adviesraad en
de Cliëntenraden aangemerkt als bestuurscommissies. Dit terwijl er door ons geen bestuur wordt
uitgeoefend, maar wij als burgers gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan bestuurders.
Wij hadden graag gezien dat de Verordening op basis van artikel 150 uit de Gemeentewet was
opgesteld om de invulling van de Adviesraad en Cliëntenraden op maat aan te laten sluiten op de
behoeften binnen de gemeente.
Het begrip ervaringsdeskundigheid
Uit door ons gevoerde gesprekken met o.a. de wethouder (in gesprek met de ASDGO op 07-022017) en diverse medewerkers binnen de Gemeente, menen wij te mogen constateren dat er
onduidelijkheid bestaat over het begrip ervaringsdeskundigheid in relatie tot de borging van
inspraak van cliënten. Met onduidelijkheid doelen wij op het ontbreken van een eenduidige
definitie/begripshantering binnen de Gemeente. Wij adviseren dan ook om hierover intern heldere
afspraken te maken om zo verwarring te voorkomen.
Onder ervaringsdeskundigheid verstaan wij dat men in staat is de eigen ervaring in een breder
perspectief te plaatsen en deze kan aanwenden in het belang van de totale groep cliënten die
vertegenwoordigd wordt. Wij stellen daarom voor om onderscheid te maken tussen mensen die
gebruik maken van voorzieningen binnen het sociaal domein (cliënten) en mensen die hiermee te
maken hebben gehad. In onze optiek is een cliëntenraad bedoeld voor mensen die gebruik maken
van voorzieningen. Indien geen gebruik meer gemaakt wordt van voorzieningen, eindigt daarmee
hun lidmaatschap van deze Cliëntenraad. Echter men blijft wél ervaringsdeskundig.
Daar de Adviesraad uit vele lagen van de bevolking is samengesteld, zijn wij van mening dat
gezien hun achtergrond en werkterrein deze ervaringsdeskundigheid voldoende geborgd is. In de
aan de Raad gerichte notitie wordt de volgende doelstelling benoemd. “Met de bijstelling van de
beide verordeningen wordt bereikt dat ervaringsdeskundigheid wordt toegevoegd aan de
advisering van de Adviesraad Sociaal Domein en dat de wijze van aanstelling en bekostiging in
overeenstemming met de Gemeentewet plaatsvindt”. Het mag duidelijk zijn dat wij als Adviesraad
van mening zijn over voldoende ervaringsdeskundigheid te beschikken.
Naar onze mening is het ook niet persé noodzakelijk om de voorzitters van de Cliëntenraden toe
te voegen aan de Adviesraad, te meer daar de onderwerpen welke de Adviesraad behandeld het
brede sociale domein betreffen. Wij pleiten ervoor om de verbinding met de Cliëntenraden in de
werkgroepen van de Adviesraad te laten plaatsvinden en de Adviesraad verantwoordelijk te
houden voor het uitbrengen van integrale adviezen over Gemeentelijk beleid.
Financiële consequenties
Waar voorheen de vrijwilligersvergoedingen van de leden van de Adviesraad betaald werden uit
het besteedbare budget van de Adviesraad is met de voorgestelde wijziging van de Verordening
sprake van een andere situatie. U als Raad dient zélf de vrijwilligersvergoeding vast te stellen.
Een aantal leden uit de Adviesraad bevindt zich in een uitkeringssituatie. Dit betekent dat zij wél
een vrijwilligersvergoeding mogen ontvangen, echter ook dat deze dient te voldoen aan de
wettelijke regelgeving hieromtrent om het recht op hun uitkering niet te verliezen. Wij verzoeken u
met klem om bij de vaststelling van de hoogte van de vrijwilligersvergoeding rekening te houden
met de wettelijke bepalingen en de voorheen ontvangen (netto) vergoedingen. Dit om te
voorkomen dat leden vanuit de Adviesraad afhaken om hun uitkering niet in gevaar te brengen.
Voorafgaand aan de voorgenomen wijziging van de Verordening hebben intensieve gesprekken
plaatsgevonden tussen gemeente en een afvaardiging van de Adviesraad. In deze gesprekken is
overeengekomen dat de vrijwilligersvergoeding via het Huishoudelijk Reglement van de
Adviesraad wordt vastgesteld en fiscaal, tot op zekere hoogte, onbelast blijft.

Deze afspraak is gemaakt om een aantal leden van de Adviesraad financieel te ontzien en om
administratieve rompslomp te vermijden.
Naast bovenstaande is tevens overeengekomen dat ontvangers van een uitkering, ook ná het
verlaten van de Adviesraad, geen financieel nadeel zullen ondervinden van hun deelname aan de
Adviesraad. Graag zien wij deze mondelinge afspraak geborgd.
Tot slot
Vanwege de vertroebelde verhoudingen tussen de Cliëntenraad Participatiewet en de Adviesraad
adviseren wij U om nu reeds te beginnen met de vervanging van het bestuur van de Cliëntenraad,
daar zij kenbaar hebben gemaakt om per 1 januari 2018 af te treden om plaats te willen maken
voor een nieuw bestuur. Het heeft dus op dit moment weinig zin om samenwerking te zoeken met
een bestuur dat korte tijd later er niet meer zal zijn. Wij vertrouwen erop met het nieuw te
benoemen bestuur te komen tot een goede samenwerking gebaseerd op wederzijds vertrouwen.
Hoewel wij als Adviesraad niet bijzonder enthousiast zijn over de voorgenomen wijziging
Verordening willen wij toch een gematigd positief advies uitbrengen. Uiteraard zien wij graag uw
reactie op onze vragen en opmerkingen tegemoet.
Vertrouwend hiermee een samenhangend advies te hebben gegeven, vertrouwen wij op een ook
voor ons acceptabele Verordening welke recht doet aan alle belanghebbenden.
Met vriendelijke groet,
Adviesraad Sociaal Domein Goeree-Overflakkee.
Namens deze:
Jan Oomkes
Secretaris

