Adviesraad Sociaal Domein Gilze en Rijen
Advies: RaadSD20150202
Rijen, 2 februari 2015
Betreft: Ongevraagd Advies m.b.t. inhoud van artikel 5 lid 4 c in de Verordening
Burgerparticipatie Adviesraad Sociaal Domein
Geachte leden van het College van de gemeente Gilze en Rijen,
Hieronder vindt u een ongevraagd advies door de Adviesraad Sociaal Domein Gilze en
Rijen uitgebracht op 2 februari 2015.
Aanleiding voor dit ongevraagde advies is uw opmerking over artikel 5 lid 4c in uw
reactie (kenmerk: 4uit06112/WSO) op ons advies Verordening Burgerparticipatie Sociaal
Domein Gilze en Rijen.
In artikel 5 lid 4c van de verordening staat:
zijn van bestuurder of medewerker bij een organisatie met zakelijke belangen bij
uitvoering van de Wet maatschappelijk ondersteuning, de participatiewet en/of de
jeugdwet is onverenigbaar met lidmaatschap van de Adviesraad.
Reactie Adviesraad in haar advies:
De Adviesraad deelt het feit dat er geen bestuurder of medewerker van organisaties met
zakelijke belangen deel kan uitmaken van de adviesraad. De adviesraad wil bij
uitzondering de mogelijkheid open houden een medewerker lid te laten worden van de
adviesraad. Bij de samenstelling van de adviesraad kan het nodig zijn op basis van
affiniteit en expertise op een van de prestatievelden die keuze te moeten maken. Wij
kunnen dat ondervangen door elk lid bij de vaststelling van de agenda te vragen of er
sprake is van mogelijke belangenverstrengeling. Indien dat het geval is onthoudt dit lid
zich van commentaar en stemrecht bij dat agendapunt.
Uw reactie: Deze opmerkingen nemen wij niet over. Wij zijn van mening dat het in
principe niet wenselijk is dat er belangenverstrengeling optreedt. Wij lezen uit uw reactie
dat u deze mening deelt. We vinden het belangrijk om dit principe in de verordening te
laten staan. Natuurlijk begrijpen we dat er uitzonderingssituaties kunnen zijn. Wij willen
hier dan graag maatwerk op leveren.
Leden worden voorgedragen door de adviesraad sociaal domein. Wanneer de adviesraad
van mening is dat een persoon, ondanks het zijn van een medewerker bij een organisatie
met zakelijke belangen, geschikt is als lid van de adviesraad, dan kan dit worden
aangegeven bij de voordracht van deze persoon aan het college.
Hiermee voorkomen we dat er iedere vergadering opnieuw stil gestaan moet worden bij
mogelijke belangenverstrengeling.
Ongevraagd Advies:
In uw reactie leest de Adviesraad dat de gemeente de mening van de Adviesraad deelt
dat het, bij uitzondering, nodig kan zijn om toch een persoon met belangenverstrengeling
aan te nemen. De Adviesraad adviseert u dan ook om het volgende stuk tekst, uit uw
reactie op ons advies, op te nemen in de verordening: “Leden worden voorgedragen door
de adviesraad sociaal domein. Wanneer de adviesraad van mening is dat een persoon,
ondanks het zijn van een medewerker bij een organisatie met zakelijke belangen,
geschikt is als lid van de adviesraad, dan wordt dit aangegeven bij de voordracht van
deze persoon aan het college”.
De Adviesraad wil hiermee bewerkstelligen dat, indien nodig deze procedure ook gevolgd
kan worden. Dit om zorg te dragen dat alle prestatievelden van de Adviesraad bemand
kunnen worden door een deskundig persoon met voldoende affiniteit met het
prestatieveld.
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Namens de Adviesraad Sociaal Domein Gilze en Rijen,
De voorzitter,

Corrie de Jong
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