Amendement Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Renkum
De Raad van de gemeente Renkum in vergadering bijeen op woensdag 28 februari 2018
Constaterende dat:







de Adviesraad Participatiewet en de Wmo-adviesraad ieder afzonderlijk de afgelopen
maand een advies hebben gegeven over de concept Verordening Adviesraad Sociaal
Domein;
dat in artikel 6 van de verordening is opgenomen dat het advies wat betreft de
benoeming van de voorzitter van de sollicitatiecommissie niet bindend is ;
dat in artikel 6 is opgenomen dat de leden van de sollicitatiecommissie door het
college worden aangewezen;
dat het college zich in de sollicitatiecommissie door een lid of leden laat
vertegenwoordigen;
dat in artikel 14 is opgenomen dat het functioneren van de adviesraad uitsluitend
door de adviesraad met het college geëvalueerd zal worden;
dat in artikel 17 van deze verordening als ingangsdatum 1 mei 2018 staat vermeld.

Overwegende dat;
 een advies van een sollicitatiecommissie als niet bindend verklaren, ervaren kan
worden als ‘weinig vertrouwen hebben’ in de sollicitatiecommissie;
 een evaluatie van het eigen functioneren van de adviesraad uitsluitend door de
adviesraad met het college niet onafhankelijk is en om die reden ongewenst is;
 de beide adviesraden grote moeite hebben met de snelle invoeringsdatum van 1 mei
2018 en derhalve in de brief van 30 januari 2018 hebben verzocht deze datum te
verschuiven naar 1 januari 2019.
Besluit de verordening als volgt te wijzigen:






Artikel 6 lid 1 te wijzigen in: Het college benoemt de voorzitter voor een periode van
vier jaar op basis van een bindende voordracht;
aan Artikel 14 lid 4 toe te voegen: “Iedere vier jaar zal het functioneren van de
adviesraad door een onafhankelijke instantie worden geëvalueerd op basis van
doelen, taken en kernwaarden zoals genoemd in de artikelen 3 en 8. Waarbij
aandacht dient te zijn voor de mate waarin cliënten worden betrokken, de kwaliteit
van de adviezen, de bestuurlijk-juridische verhoudingen binnen de adviesraad en de
onderlinge samenwerking tussen adviesraad en College”;
aan Artikel 14 lid 5 toe te voegen: “De in artikel 14 lid 4 genoemde evaluatie wordt
ter kennisname aangeboden aan de gemeenteraad”;
artikel 17 lid 2 te wijzigen in: Deze verordening treedt in werking op 1 september
2018.

En gaat over tot de orde van de dag.
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