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1. Voorstel 

1. Vaststellen van de Verordening adviesraad sociaal domein Midden-Groningen 2018 

 

2. Inleiding 

In de aanloop naar de herindeling hebben we met de adviesraden in het sociaal domein van de 

oude gemeenten afgesproken dat zij samen met elkaar een voorstel maken voor een adviesraad 

Midden-Groningen. We vinden dit belangrijk omdat zij de kennis en ervaring hebben. Én omdat dit 

goed past bij de uitgangspunten die we in het Kompas hebben vastgesteld, van buiten naar binnen. 

Voor dit doel is door henzelf een voorzittersoverleg opgericht, bestaande uit de voorzitters van: 

- de Participatieraad van Menterwolde,  

- het Platform Werk en Inkomen van Slochteren, 

- de Wmo-raad van Slochteren,  

- De Wmo/Participatie/Wsw cliënten adviesraad van Hoogezand-Sappemeer.  

In de afgelopen periode hebben zij gewerkt aan een voorstel. Hiervoor hebben zij geregeld overleg 

gevoerd met een medewerker van de gemeente, wethouders en met Zorgbelang Groningen. Dit 

voorstel is vertaald in een Verordening die wij u aanbieden ter vaststelling.  

3. Publiekssamenvatting 

De gemeente Midden-Groningen stelt voor om op basis van het advies van de huidige adviesraden in 

het sociaal domein te kiezen voor het instellen van een adviesraad sociaal domein voor Midden-

Groningen. Deze adviesraad heeft tot taak het gevraagd én ongevraagd adviseren van het college. 

Zij doet dit vanuit haar onafhankelijke positie over voorgenomen besluiten tot gemeentelijke 
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regelgeving, beleid, plannen en de beleidsuitvoering binnen het sociaal domein.  

 

4. Bevoegdheid van de raad 

De raad is bevoegd tot het nemen van een besluit over deze Verordening op grond van artikel 

2.1.3. van de Wmo 2015, artikel 47 van de Participatiewet, de Jeugdwet 2015, artikel 2.3 van de 

Wsw en artikel 84 van de Gemeentewet.  

5. Beoogd effect 

Met het vaststellen van deze verordening kunnen we formeel invulling geven aan een vorm van 

advisering in het sociaal domein. Hiermee bereiken we dat inwoners die direct of indirect te maken 

hebben met het sociaal domein (doordat ze bijvoorbeeld cliënt of mantelzorger zijn) een stem 

krijgen in het opstellen, bijstellen en evalueren van sociaal beleid.  

6. Historische context 

Niet van toepassing.  

7. Argumenten 

We stellen voor om voor de gemeente Midden-Groningen te kiezen voor een brede adviesraad in het 

sociaal domein. Deze adviesraad heeft tot taak het gevraagd én ongevraagd adviseren van het 

college. De adviesraad heeft geen directe relatie met de gemeenteraad. Een voorstel van het 

college aan de raad over een onderwerp in het sociaal domein wordt daarentegen altijd vergezeld 

van het advies van de adviesraad.  

 

De adviesraad adviseert vanuit haar onafhankelijke positie over voorgenomen besluiten tot 

gemeentelijke regelgeving, beleid, plannen en de beleidsuitvoering binnen het sociaal domein. Met 

het doel om inwoners (cliënten) een stem te geven in het gemeentelijk beleid.  We vinden het 

belangrijk dat ons beleid aansluit op de wensen en behoeften van hen die het betreft. De 

adviesraad baseert haar adviezen op dat wat er speelt in ‘het veld’. Hiervoor maakt zij gebruik van 

bestaande gremia, zoals de ouderenraad (HS) of een platform mensen met een beperking (S). 

Daarnaast betrekt zij zoveel mogelijk de burger bij haar onderzoek en advisering. Dit is geborgd in 

de artikelen die ten grondslag liggen aan de Verordening. De manier waarop de adviesraad hier 

invulling aan geeft wordt ook een belangrijk onderdeel van het huishoudelijk reglement.  

 

De adviesraad sociaal domein Midden-Groningen zal bestaan uit 7 tot 11 leden. Elk lid heeft zijn of 

haar eigen portefeuille, bijvoorbeeld mantelzorg, jeugdhulp, Wsw. In het proces om te komen tot 

de verordening is lang gesproken over de wijze waarop de raad tot zijn adviezen komt. En op welke 
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manier leden van de raad hierbij ervaringsdeskundigen en belangenbehartigers betrekken. De visie 

van het college is dat het belangrijk is dat bij de samenstelling van de raad en bij het opstellen van 

het huishoudelijk reglement ruime aandacht voor het optimaal inzetten van de ervaringen van de 

mensen die in de praktijk met ondersteuning vanuit het sociaal domein te maken hebben. Het is 

ook belangrijk dat de leden verbinding kunnen leggen met verschillende doelgroepen en de 

vertaalslag naar adviezen kunnen maken. Na vaststelling van de verordening zal er een werving en 

selectie procedure worden gestart  waarbij voorgaande een belangrijk criterium is. 

  

Een bijzondere rol heeft de adviesraad ten aanzien van de Wsw. Een formeel sub-onderdeel van de 

adviesraad sociaal domein is de cliëntenraad Wsw. Medewerkers met een arbeidsbeperking kunnen 

vanuit hun deskundigheid ook gevraagd en ongevraagd advies geven en opkomen voor de belangen 

van mensen die in een sw-bedrijf werken of werken bij reguliere werkgevers. Op structurele basis 

zal een lid van de adviesraad met Wsw in de portefeuille overleg voeren met de cliëntenraad. De 

adviesraad sociaal domein kan dan relevante zaken inbrengen bij het college. Hiermee sluiten we 

aan op de werkwijze die in Hoogezand-Sappemeer al gebruikelijk was. Daarnaast is er een 

onderdelencommissie van de OR van Midden-Groningen die de werknemersbelangen van de Sw 

medewerkers behartigt. De medewerkers werkzaam bij Wedeka en inwoner van Midden-Groningen 

worden via de cliëntenraad van Wedeka vertegenwoordigd. Ook via deze lijn zal de 

portefeuillehouder Wsw van de adviesraad haar input halen.  

 

Samen met de adviesraad sociaal domein gaan we een ontwikkeltraject in. Het eerste jaar is 

bedoeld om te leren en ervaring op te doen: wat werkt wel en wat werkt minder? Op welke manier 

kunnen we ons bondgenootschap verder ontwikkelen? Geven we op een juiste manier invulling aan 

de principes van cliëntenparticipatie? Dit zijn onderwerpen die we gezamenlijk willen evalueren en 

als nodig willen we daar ook op bijsturen.  

 

8. Kanttekeningen en risico’s 

Niet van toepassing.  

 

9. Financiële paragraaf 

Het college zal de adviesraad sociaal domein Midden-Groningen ondersteunen. Dit in de vorm van 

ambtelijke capaciteit, facilitaire zaken, onkostenvergoeding voor de leden en een werkbudget voor 

onder andere deskundigheidsbevordering. De onkostenvergoeding is geregeld in de Verordening 

rechtspositie raadsleden, (raads-) commissieleden en wethouders Midden-Groningen 2018. We 

ramen de totale kosten voor de adviesraad op € 17.500,- (waarvan € 12.000,- aan 

onkostenvergoeding). De budgetten van de oude gemeenten zijn samengevoegd en toereikend om 
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de kosten van de adviesraad te dekken. 

 

10. Communicatie 

Een medewerker van team sociaal beleid zal de huidige adviesraden informeren over het genomen 

besluit. Verdere communicatie-uitingen (waaronder het uitzetten van vacatures) zullen volgen na 

besluitvorming.  

11. Draagvlak en vervolgtraject (afstemming, tijdpad) 

De adviesraad sociaal domein Midden-Groningen zal na vaststelling van de verordening in  de raad 

formeel van start kunnen gaan. We starten een werving en selectieprocedure, onafhankelijk van de 

gemeente en de huidige adviesraden. Huidige leden kunnen uiteraard ook een plek krijgen in de 

nieuwe adviesraad. Na installatie worden afspraken gemaakt over de precieze werkwijze en 

samenwerking. We regelen dit in een huishoudelijk reglement.  

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen, 
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