
           

 
  

                                      

Secretariële ondersteuning Adviesraad Sociaal 

Domein 

 

De raad van de gemeente Stichtse Vecht in vergadering bijeen op 19 december 2017 

 

Constaterende dat: 

1. De adviesraad Sociaal Domein een jaarlijks budget krijgt van 22.000 voor adviezen Sociaal 

Domein Breed (Jeugdwet, Wmo, Participatiewet) 

2. De Adviesraad Sociaal Domein daarvoor in de afgelopen jaren meer dan 70 uitgebreide en 

gedegen adviezen heeft geschreven. 

3. De aanvraag voor adviezen vanuit de gemeente meer is dan in vergelijkbare gemeenten. 

4. Het college voornemens is het budget van 22.000 op te hogen met 13.000 structureel om 

daarmee de leden van de Wmo Raad een vrijwilligersvergoeding te verstrekken (€ 125 p.m.) 

5. De huidige vrijwilligersvergoeding €12,50 p.m per persoon bedraagt.  

6. De voorgestelde vrijwilligersvergoeding is niet tot stand gekomen na overleg met de 

Adviesraad 

7. De adviesraad te kennen heeft gegeven een vrijwilligersvergoeding op prijs te stellen, maar 

geen belang te hechten aan een maximale vergoeding. 

8. Het college voornemens is een eenmalige extra vergoeding  te verstrekken van € 5000 voor 

de opstart van de officiële taakuitbreiding voor adviezen mbt de Participatiewet 

9. Het structurele budget uitkomt op € 35.000, exclusief secretariële ondersteuning. 



           

 

Overwegende dat: 

1. Het werkbudget van 35.000 euro niet voldoende is om secretariële ondersteuning in te huren 
2. Het aantal adviesaanvragen in de komende periode weer hoog zal zijn, omdat de termijnen 

van de kadernota’s, verordeningen etc t/m 2018 geldig zijn 
3. Dat de Adviesraad Sociaal Domein er nog meer taakvelden bij gaat krijgen (overname taken 

van de cliëntenraad Participatiewet), en dat de Adviesraad aangeeft dat de grenzen van de 
vrijwillige inzet van Adviesraad bereikt zijn. 

4. De cliëntenraad heeft aangegeven dat, om haar werkzaamheden goed te kunnen doen 
zonder overbelasting, secretariële ondersteuning nodig te hebben van 24 uur per week en 
dat zij bereid zijn een deel van de voorgestelde vrijwilligersvergoeding daarvoor te benutten. 

5. Voortdurend en kritisch mag worden gekeken naar de noodzakelijkheid van uitgaven vallend 
onder het werkbudget. 

  
Draagt het college op: 

1. In overleg met de Adviesraad te komen met een voorstel om passende en structurele 
secretariële ondersteuning mogelijk te maken.  

2. Deze secretariële ondersteuning te financieren uit de risicoreserve Sociaal Domein 
3. In onderling overleg met de adviesraad te bezien in hoeverre de structurele ophoging tbv de 

vrijwilligersvergoeding nodig is. 
4. Te onderzoeken in hoeverre het structurele budget naar beneden kan worden bijgesteld 

bijvoorbeeld door facilitering vergaderruimte in een van de gemeentelijke panden ipv 
noodzakelijke huur. 

 

En gaat over tot de orde van de dag. 

           

Breukelen,  21 november 2017 

 

Ingediend door: 

 

Fractie PvdA Stichtse Vecht, Fractie Maarssen 2000  Fractie Lokaal Liberaal   

 

E.M. Swerts   H. Noltes   B. Verwaaijen    

 

 

Het Vechtse Verbond   Stichtse Vecht Beweegt 

 

 

Mieke Hoek    Dik van t Hof 



           

Toelichting 

Haarlem en Nieuwegein hebben 0,7 en 0,75 FTE ter ondersteuning. 

Bunnik: Budget en daarnaast secretariële ondersteuning. 

 

 


