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Geachte raads- en burgerleden,
Eind 2018 heeft het toenmalige Dagelijks Bestuur van de Adviesraad Sociaal Domein (ASD) hun taken
en werkzaamheden neergelegd. De voorzitter heeft in diezelfde periode zijn ontslag ingediend. Een
aantal leden van de ASD hebben toen aangegeven door te willen gaan met de ASD werkzaamheden.
2019 is gebruikt om de mogelijkheden van voortzetten te onderzoeken en de overdracht naar het nieuwe
(interim) bestuur af te ronden. Eind 2019 is het gesprek met de huidige ASD gestart over een aanvulling
op de bestaande subsidie. Uitgangspunt is een blijk van waardering naar de leden te kunnen uiten en het
werven van nieuwe leden makkelijker te maken. Door de Covid-19 uitbraak is dit proces tijdelijk stil te
komen liggen. In augustus zijn de gesprekken weer gestart. Dit heeft er toe geleid dat wij besloten
hebben een extra subsidie toe te kennen.
Wettelijke taak
Met de ASD geven we invulling aan een wettelijke taak. Volgens artikel 2.1.3 lid 3 Wet maatschappelijke
ondersteuning 2015, artikel 2.10 Jeugdwet en artikel 47 Participatiewet zijn we als gemeente
verantwoordelijk voor het borgen van de inspraak en het overleg over beleid met cliënten dan wel
vertegenwoordigers van doelgroepen. Met de ASD voldoen we aan die wettelijke verplichting.
Het nadenken over en begrijpen van beleid vraagt veel van de vrijwilligers
Het lezen van beleidsdocumenten en daar een visie en advies over geven vraagt best veel van de
vrijwilligers. De tijd en energie die gaat zitten om de documenten, die beleidsambtenaren van het sociaal
domein aanleveren, is bijna vergelijkbaar met het werk van de beleidsambtenaar. Zij moeten naast het
begrijpen van de documenten ook proberen deze met het oog van de (kwetsbare) burger te lezen en als
het nodig is daar gevraagd of ongevraagd advies op te geven. Deze inspanningen legitimeren een extra
subsidie.
Maximum aantal leden, vaste vergoeding per lid
Met de ASD is besproken dat zij met maximaal 9 leden een volwaardige ASD hebben. In de huidige
verordening varieert dat nog tussen 9 en 15 leden. De verordening passen we hier nog op aan en bieden
we nog met een apart voorstel aan uw raad aan. De ASD krijgt vanaf dit jaar, per lid een bedrag van
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€ 400 per jaar. Peildatum is het aantal leden op 1 januari van het betreffende subsidiejaar. Voor 2020
gaat het om 6 leden en dus een bedrag van € 2.400. Dit subsidiebedrag ontvangen zij extra op de
budgetsubsidie van € 5.500.
Dit sluit aan op de gesprekken met de ASD
De gesprekken met de ASD hierover lopen sinds eind 2019. Door de Covid19 uitbraak zijn deze
uitgesteld en heeft ook de besluitvorming op zich laten wachten. Het overlijden van één van de
leden (interim secretaris) door Covid19 heeft ook een impact op deze groep mensen gehad. Een
roerige tijd waarin zij het werk wel door hebben gezet. Ze zijn ook nog steeds bezig geweest met
het werven van nieuwe leden. Op dit moment bestaat de ASD weer uit 6 leden. De laatste 2 leden
zijn na de vakantieperiode toegetreden.
Kanttekening
Toekennen van extra subsidie kan precedentwerking hebben naar andere (wettelijke)
adviesgroepen.
Naast de ASD heeft de gemeente nog één andere adviescommissie waar een wettelijk kader
onder ligt. Dit is de monumentencommissie.
Onder de monumentencommissie liggen andere (financiële) afspraken. Dit adviesorgaan is op
grond van artikel 84 Gemeentewet door het college ingesteld. Dit komt voort uit de
Erfgoedverordening Boekel 2010. Hierin is opgenomen dat er een monumentencommissie moet
zijn. De commissie is verder omschreven in de ‘Verordening regelende de taak, de samenstelling
en de werkwijze van de monumentencommissie gemeente Boekel 2006’. De leden worden op
voordracht van het college aangesteld voor een periode van 4 jaar.
Nieuwe leden worden via een collegebesluit benoemd. De laatste benoeming dateert van 25
oktober 2018.
Door deze formalisering valt de vergoeding van de leden onder de (onkosten)vergoeding voor
politieke ambtsdragers van gemeenten. Ieder lid krijgt per bijgewoonde vergadering een
vergoeding vergelijkbaar met die van de leden van de raadscommissie. Als het college daar van af
wil wijken dan is het aan de gemeenteraad om op grond van artikel 3.4.2 ‘Hogere vergoeding’ van
de regeling ‘Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers’ daarover te besluiten. Daar
zijn wel bepaalde voorwaarden aan verbonden.
Financiën
De extra subsidie is meerjarig in de voorjaarsnota 2020 met een bedrag van € 4.500 verwerkt. Dit
bedrag voor 2020 bijstellen naar € 2.400.
Voor 2021 en verder verwerken we het maximale extra subsidiebedrag van € 3.600 in de
begroting.
Schematisch ziet dat er als volgt uit:
Jaar
Budget
Voorjaarsnota
2020
2021

€ 5.500
€ 10.000
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€ 4.500
--

Burap
2020
€ 2.100 € 900 -

Totaal
€ 7.900
€ 9.100

