Adviesraad Sociaal Domein Nissewaard
Postbus 25
3200 AA Spijkenisse
E-mail : db@asd-nissewaard.nl
Website : www.asd-nissewaard.nl

Begroting 2020 Adviesraad Sociaal Domein Nissewaard
Het College van B&W van de Gemeente Nissewaard stelt middelen en faciliteiten ter
beschikking aan de Adviesraad Sociaal Domein Nissewaard (ASD).
Dit op grond van artikel 9 van de Verordening van de gemeenteraad van de
gemeente Nissewaard houdende regels omtrent adviesraad sociaal domein van
d.d. 19 december 2018.
Voor de begeleiding en ondersteuning van de ASD is door het College van B&W een
ambtelijk secretaris aangesteld.
Voor de uitvoering van de advies-functie kan de ASD kan gebruik maken van
aangewezen faciliteiten van de gemeente, zoals vergaderruimten, inclusief koffie en
thee, gebruik van de gemeentelijke repro en advies van de gemeentelijke afdeling
Communicatie over PR- en communicatievraagstukken.
Het College van B&W stelt jaarlijks een budget ter beschikking aan de ASD om het
adequaat functioneren van de Adviesraad mogelijk te maken.
De ASD dient voorafgaand aan ieder kalenderjaar een begroting op te stellen waarin de
verwachte kosten in dat kalenderjaar zijn opgenomen. Dit betreft zowel de gebruikelijk
reguliere kosten als eventueel voorzienbare speciale kosten en voorzieningen, zoals
bedoeld in artikel 9 van de verordening.
Voor wat betreft het budget wordt in de onderhavige begroting uitgegaan van het
toegekende budget voor het voorafgaande kalenderjaar.
Naar aanleiding van de ingediende begroting neemt het College van B&W een definitief
besluit over het ter beschikking te stellen budget aan de ASD voor het betreffende
kalenderjaar.
In het vervolg van dit document is de begroting voor het jaar 2020 opgenomen, gevolg
door een toelichting daarop.

Nico Jaspers
Secretaris Adviesraad Sociaal Domein Nissewaard
Vastgesteld door de Adviesraad Sociaal Domein Nissewaard tijdens de plenaire
vergadering van 04 december 2019
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Begroting 2020 Adviesraad Sociaal Domein Nissewaard
Kosten

15.720,00
1.440,00
1.000,00
1.000,00
340,00
500,00
2500,00
1.000,00
587,00
1.000,00
1.000,00
250,00
357,00

Beschikbare middelen:
Budget Gemeente Nissewaard

Totaal

26.694,00
26.694,00

26.694,00
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Vergoedingen leden:
Vergoeding Leden ASD
Vergoeding Leden WIB
Vergoeding bijzondere kosten
Vergoeding in te stellen werkgroepen
Professionalisering en documentatie
Abonnement SW-Journaal
Lidmaatschap Koepel Adviesraden SD
Training en documentatie
Ondersteuning leden ASD
ICT-voorzieningen Leden ASD
PR en communicatie:
Instandhouding website ASD
Ondersteuning doorontwikkeling website
Organisatie bijeenkomsten met inwoners
Diverse:
Attenties Leden ASD
Onvoorzien

Opbrengsten

Toelichting op de begroting
 Vergoedingen


Vergoeding leden Adviesraad Sociaal Domein (ASD)
De leden van de ASD ontvangen een vergoeding ter dekking van de kosten.
Deze bedraagt voor de leden van het Dagelijks Bestuur € 100,- per maand en voor de
overige leden € 70,- per maand.
Specificatie begroot bedrag:
DB-leden
(4)
4 x 12 x € 100,- = € 4.800,Leden
(13) 13 x 12 x € 70,- = € 10.920,Totaal:
€ 15.720,-



Vergoeding leden Werkgroep Inclusie Beleid (WIB)
De leden van de WIB ontvangen een vergoeding ter dekking van de kosten indien men
geen lid is van de ASD.
Deze bedraagt € 40,- voor iedere maand dat een lid actief is geweest voor de WIB.
Specificatie begroot bedrag:
WIB-leden
(3) 3 x 12 x € 40,-



= €

1.440,-

Vergoeding bijzondere kosten
Indien de leden, naast hun kosten voor reguliere activiteiten, kosten maken voor
bijzondere activiteiten, dan komen deze voor vergoeding in aanmerking.
Daarbij kan gedacht worden aan reiskosten voor het bezoeken van relevante
bijeenkomsten buiten de regio..
Specificatie begroot bedrag:
Het begrote bedrag van € 1.000,- betreft een inschatting van de (maximaal) te
declareren kosten.



Vergoeding in te stellen werkgroepen
De ASD overweegt één of meerdere werkgroepen in te stellen. Voor de leden van deze
werkgroep(en) zal een vergoedingsregeling gaan gelden.
Specificatie begroot bedrag:
Het begrote bedrag van € 1.000,- betreft een inschatting van de (maximaal) te betalen
vergoedingen.

 PR en communicatie:
Abonnement SW-Journaal
Het SW-Journaal is een vakblad voor management en middenkader in de sociale
werkvoorziening en biedt de ASD-leden inzicht in de ontwikkelingen in en de uitvoering
van de sociale werkvoorziening.
Specificatie begroot bedrag:
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Gefactureerd bedrag per jaar: € 340,-



Ondersteuning doorontwikkeling website
Naar verwachting is er in 2020 enige professionele ondersteuning nodig voor de
doorontwikkeling van de website.
Specificatie begroot bedrag:
Het begrote bedrag van € 1.000,- betreft een inschatting van de (maximaal) uit te geven
bedragen.



Organisatie bijeenkomsten met inwoners
De ASD heeft plannen om bijeenkomsten met bewoners te organiseren om enerzijds
informatie te verstrekken en anderzijds informatie te verkrijgen die van belang is voor het
functioneren van de Adviesraad.
Specificatie begroot bedrag:
Het begrote bedrag van € 1.000,- betreft een inschatting van de (maximaal) uit te geven
bedragen.

 Professionalisering en documentatie:


Instandhouding website ASD
Voor het hosten, het technisch beheer en onderhouden van de website van de ASD
heeft de Gemeente Nissewaard een contract afgesloten met Argeweb.
De kosten daarvan komen ten laste van het ASD-budget.
Specificatie begroot bedrag:
Gefactureerd bedrag per maand: € 44,Totaal: 12 x € 44,- = € 528,-



Lidmaatschap Koepel Adviesraden Sociaal Domein
De Koepel Adviesraden biedt advies-organen ondersteuning door onder andere
informatie-verstrekking, handreikingen, model-documenten, het organiseren van
bijeenkomsten en advisering.
Specificatie begroot bedrag:
Gefactureerd bedrag per jaar: € 500,Training en documentatie
Dit betreft de kosten voor trainingen ter verbetering van het functioneren van de ASD en
de aanschaf van de benodigde documentatie ter ondersteuning van de advies-functie en
de activiteiten.
Specificatie begroot bedrag:
Het begrote bedrag van € 2.500,- betreft een inschatting van de (maximaal) uit te geven
bedragen.
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 Ondersteuning leden ASD:


ICT-voorzieningen Leden ASD
In 2019 is besloten binnen de ASD digitaal te gaan werken, hetgeen onder andere
betekent dat de vergader- en overige documenten niet meer in papieren vorm zullen
worden geleverd aan de ASD-leden. Om dit mogelijk te maken zijn aan het einde van
2019 investeringen gedaan opdat de leden van de ASD de beschikking hebben over een
tablet dan wel laptop.
Voor reparatie, onderhoud en ondersteuning bij gebruik zullen naar verwachting in 2020
kosten moeten worden gemaakt.
Specificatie begroot bedrag:
Het begrote bedrag van € 1.000,- betreft een inschatting van het totaal uit te geven
bedrag.

 Diverse:


Attenties Leden ASD
Bij bijzondere gelegenheden (lief en leed) kan een attentie worden gegeven aan een
ASD-lid. Daarbij kan gedacht worden aan een bloemetje bij ziekte, afscheid e.d..
Specificatie begroot bedrag:
Het begrote bedrag van € 250,- betreft een inschatting van het totaal uit te geven bedrag.



Onvoorzien
Dit bedrag betreft een rest-post en dient ter dekking van kosten van nog niet
gedefinieerde activiteiten dan wel uitgeven gedurende het jaar 2020.
Specificatie begroot bedrag:
Het opgenomen bedrag in de begroting van € 357,- betreft een rest-bedrag

 Beschikbare middelen:
Budget Gemeente Nissewaard
De enige bron van inkomsten is de Gemeente Nissewaard. Het College van B&W van
deze gemeente stellen een budget beschikbaar ter dekking van de kosten van de ASD.
Specificatie begroot bedrag:
Het begrote bedrag is hetgeen het College van B&W beschikbaar heeft gesteld.
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