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1. Samenvatting
Adviesraad Het Hogeland heeft er nieuwe taken bij gekregen. De adviesraad is de brug
tussen inwoners en gemeente en adviseert het college over het beleid op het gebied van
maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp. Hier is nu werk en inkomen bij gekomen.
Om een advies te kunnen geven, gaat de adviesraad met inwoners van de gemeente in
gesprek.
In 2018 is de Adviesraad Het Hogeland opgericht. De cliëntenraad Werk en Inkomen was
toen ook nog actief. Het aantal leden van deze cliëntenraad liep terug. Daarom heeft de
gemeente aan de adviesraad gevraagd om de taken van de cliëntenraad over te nemen.
De gemeente is volgens de wet verplicht om een adviesraad, die uit inwoners bestaat, in te
stellen. Het college neemt deze taak serieus en hecht veel waarde aan hun adviezen.
Meer informatie over de adviesraad is te vinden op: www.adviesraadhethogeland.nl.
2. Gevraagd of voorgesteld besluit
- De Verordening Adviesraad Jeugdwet, Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
en Participatiewet vaststellen.
3. Inleiding
3.1 Aanleiding
De leden van de Adviesraad Het Hogeland zijn in 2018 door het college benoemd. Een jaar
later is de cliëntenraad Werk en Inkomen geïnstalleerd. Het aantal leden van de
cliëntenraad Werk en Inkomen werd in de loop van 2019 te gering om de taken goed uit te
kunnen voeren. Aan de Adviesraad Het Hogeland is toen gevraagd om deze taken over te
nemen. Daartoe was de adviesraad bereid
Deze nieuwe situatie vraagt om een nieuwe verordening. Daarnaast is deze gelegenheid
benut om de verordening te actualiseren. Met de leden van de Adviesraad is besproken
welke aanpassingen nodig zijn op basis van de huidige uitvoeringspraktijk.
3.2 Bevoegdheid raad
Het vaststellen van een verordening is een verantwoordelijkheid van de gemeenteraad.
3.3 Wettelijk of beleidskader
Elke gemeente heeft de wettelijke verplichting om in een verordening vast te leggen hoe de
inwoners worden betrokken bij de uitvoering van de wet. Dit is vastgelegd in artikel 2.10 van
de Jeugdwet, artikel 47 van de Participatiewet en artikel 2.1.3 van de Wmo 2015. Dit
betekent dat een gemeente bij de ontwikkeling en uitvoering van het beleid op het sociaal
domein de inwoners op een actieve manier moet betrekken. Met het vaststellen van de
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Verordening Adviesraad Jeugdwet, Participatiewet en Wmo wordt aan deze wettelijke
verplichting voldaan.
3.4 Historische context
Op 1 januari 2018 is de Verordening Adviesraad Jeugdwet en Wet maatschappelijke
ondersteuning 20151 in werking getreden en is de Adviesraad Het Hogeland opgericht.
Met ingang van 1 januari 2019 treedt de Verordening Cliëntenparticipatie Participatiewet,
Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte werkloze
Werknemers en Zelfstandigen (IOAW en IOAZ) in werking. Voor de uitvoering is er de
cliëntenraad Werk en Inkomen. Het aantal leden van de cliëntenraad Werk en Inkomen
werd in de loop van 2019 te gering om de taken goed uit te kunnen voeren. Aan de
Adviesraad Het Hogeland is toen gevraagd om deze taken over te nemen. Daartoe was de
adviesraad bereid. De intentie was er al langer om op termijn naar een sociaal domeinbrede adviesraad toe te werken. De beleidsontwikkeling en –uitvoering binnen het sociaal
domein hangen nauw met elkaar samen. De afgelopen periode heeft de adviesraad zich
daarom verdiept in de Participatiewet en zich intern zo georganiseerd dat zij de adviesrol
voor deze wet ook goed kunnen invullen.
Deze nieuwe situatie vraagt om een nieuwe verordening voor de adviesraad. Tegelijkertijd
kan de Verordening Cliëntenparticipatie Participatiewet, IOAW en IOAZ komen te vervallen.
4. Beoogd resultaat (of effect)
Met het vaststellen van de verordening wordt de huidige situatie van de Adviesraad Het
Hogeland geborgd.
5. Toelichting
5.1 Argumenten/motivering
a. De betrokkenheid van inwoners is vastgelegd in een verordening.
In de wet is vastgelegd dat een gemeente bij verordening moet vastleggen hoe inwoners
worden betrokken bij de ontwikkeling en de uitvoering van het beleid van de Jeugdwet,
Participatiewet en Wmo. Met deze verordening wordt voldaan aan deze wettelijke
verplichting.
b. De verordening is aangepast aan de huidige situatie.
Sinds 2018 is er een Adviesraad Het Hogeland, die conform de verordening werkt. De
Adviesraad krijgt er nieuwe taken bij van de Participatiewet. Daarmee ontstaat er een
sociaal domein brede adviesraad. Met deze verordening is deze uitbreiding van taken
geborgd. Tevens is de verordening geactualiseerd mede op basis van de ervaringen in de
afgelopen periode.
5.2 Risico’s
Niet van toepassing
6. Financiële aspecten en wijze van dekking
In de gemeentelijke begroting is een structureel budget opgenomen voor de
werkzaamheden van de Adviesraad Het Hogeland. Dit betreft een werkbudget voor
bijvoorbeeld de financiering van deskundigheidsbevordering, achterbanraadpleging en
organisatiekosten. Daarnaast is er budget voor de presentiegelden. Dit budget hoeft niet
aangepast te worden door deze wijzigingen.
7. Inbreng belanghebbenden
Met een afvaardiging van het dagelijks bestuur van de Adviesraad zijn voorstellen
besproken van aanpassingen van de verordening Adviesraad van 2018. Op basis van dit
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Dit is de officiële naam van de Wet maatschappelijke ondersteuning. Het jaartal maakt daar onderdeel van uit.
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gesprek is een concept voor een nieuwe verordening opgesteld. Deze is tijdig met hen
gedeeld met het verzoek of ingestemd kan worden.
Een juridisch adviseur is betrokken geweest bij het aanpassen van de verordening en bij het
eerder genoemde gesprek met de adviesraad.
Van de Adviesraad ligt er een schriftelijke instemming dat zij akkoord zijn met de nieuwe
verordening.
8. Vervolgtraject
8.1 Uitvoering
Als de verordening is vastgesteld wordt de Adviesraad hierover geïnformeerd. Zij ontvangen
een afschrift van de verordening. De Adviesraad past vervolgens het eigen huishoudelijk
reglement hierop aan. De Adviesraad stuurt het huishoudelijk reglement ter informatie toe.
8.2 Tijdspad
Zie bij onderdeel ‘Uitvoering’.
8.3 Communicatie
Zie bij onderdeel ‘Uitvoering’.
8.4 Evaluatie
Jaarlijks is er periodiek overleg tussen de Adviesraad en de portefeuillehouder(s). De
verordening is een jaarlijks terugkerend gespreksonderwerp.
Bijlagen:
- Verordening Adviesraad Jeugdwet, Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en
Participatiewet
- Schriftelijke instemming Adviesraad Het Hogeland
Achterliggende documenten:
Achterliggende documenten
Winsum,
Burgemeester en wethouders van de gemeente Het Hogeland,
Gemeentesecretaris,

Burgemeester,

Paul van Vilsteren

Henk Jan Bolding
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