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Beleid 2020

Datum : 01 oktober 2020

Opgesteld door : Nico Jaspers 

A. Inleiding

Adviesraad Sociaal Domein Nissewaard is op 01-01-2019 gestart met drie leden boven het 
maximale aantal leden volgens de Verordening Adviesraad Sociaal Domein Nissewaard. 
Sindsdien zijn er drie leden afgetreden, waardoor in de Adviesraad op dit moment het 
maximale aantal leden zitting heeft. 

Aan het einde van het jaar 2020 treden drie af als lid van de ASD Nissewaard:
 Leen van Winkelhof  Vice-voorzitter Einde termijn 31-12-2020
 Dini Valkenburg  Lid Einde termijn 31-12-2020
 Klaas Cats  Lid Einde termijn 31-12-2022
Door Leen en Dini is aangeven dat zij niet gaan voor een volgende termijn en Klaas heeft 
besloten tussentijds af te treden.
Dit betekent dat er per 01-01-2021 drie vacatures voor de Adviesraad ontstaan, die volgens
de Verordening mogelijk per 01-07-2021 formeel ingevuld kunnen worden.

In de Werkgroep Inclusie Beleid (WIB) hebben momenteel vijf leden zitting:
 Rinus Rentmeester 
 Lo Stok 
 Bert Koopman
 Gre Wiechmann-Herweijer (ook lid ASD-Nissewaard)
 Peter. Reniers (ook lid ASD-Nissewaard)
Door Rinus en Lo is aangegeven dat zij op korte termijn de WIB willen verlaten.
Gezien de aard en omvang van de activiteiten is dringend versterking nodig voor de WIB.
 

Het gegeven dat personen gelijktijdig zowel lid kunnen zijn van de ASD als van de WIB, 
geeft aanleiding om beide wervings-acties bij voorkeur te integreren en in ieder geval op 
elkaar af te stemmen. 

B. Overwegingen bij de werving van leden

In de Verordening Adviesraad Sociaal Domein Nissewaard 2019 en in het Huishoudelijk 
Reglement van de ASD zijn diverse bepalingen opgenomen betreffende de samenstelling 
en omvang van de ASD, alsmede de benoemings-eisen.
In het Huishoudelijk Reglement zijn tevens bepalingen opgenomen ten aanzien van het 
instellen van een sollicitatiecommissie en de procedure die zal leiden tot een voordracht 
aan het College van B&W met benoembare kandidaten. 
De relevantie bepalingen uit de genoemde documenten zijn opgenomen in een bijlage.
Uitgezonderd de bedoelde voordracht, kunnen de bepalingen uit de aangegeven 
documenten ook van toepassing zijn voor de WIB en de werving van nieuwe leden 
daarvoor.  
De relevantie bepalingen uit de genoemde documenten zijn opgenomen in een bijlage.
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In de bepalingen van het Huishoudelijk Reglement is de gewenste verdeling van leden naar
aandachtspunt vastgelegd.  Daarnaast zal aandacht zijn voor het zoveel mogelijk gespreid 
wonen van de leden binnen de gemeente, Bij voorkeur woont in ieder gebied, zoals deze 
gelden in het kader van Thuis in de Wijk, een lid van de Adviesraad. 

C. Vervolg

De volgende stappen kunnen worden doorlopen bij het werven van leden voor de ASD-
Nissewaard en WIB: 

Stap Activiteit Periode

1. Vaststellen aantal in te vullen vacatures en uitgangspunten voor de 
profielschets(en) voor de werving van nieuwe leden voor de ASD 
en WIB. 

16-10-2020 - 
        31-10-2020

2. Vaststellen globale wervings-procedure voor leden van de ASD en 
WIB.

01-11-2020 - 
        15-11-2020

3. Vaststellen profielschets(en) voor de werving van leden van de 
ASD en WIB.

16-11-2020 - 
        30-11-2020

4. Vaststellen wijze(n) van werven van leden voor de ASD en WIB, 
waaronder het kenbaar maken van de vacatures.

01-11-2020 - 
        30-11-2020

5. Samenstellen sollicitatiecommissie voor de selectie van leden voor 
de ASD en WIB (Eén dan wel aparte commissies).

15-11-2020 - 
        30-11-2020

6. In gang zetten wervings-proces voor leden voor de ASD en WIB. 01-12-2020 - 
        31-12-2020

7. Reactie-periode voor kandidaten. 01-01-2021 - 
        31-01-2021

8. Voorbereiden gesprekken met kandidaten die gesolliciteerd 
hebben.

16-01-2021 - 
        31-01-2021

9. Beoordelen sollicitaties en selectie kandidaten voor gesprek door  
de sollicitatiecommissie.

01-02-2021 - 
        15-02-2021

10. Voeren gesprekken met kandidaten door de sollicitatiecommissie. 16-02-2021 - 
        28-02-2021

11. Beoordelen en afwegen voor te dragen kandidaten door de 
sollicitatiecommissie.  

01-03-2021 - 
        15-03-2021

12. Uitbrengen advies door de sollicitatiecommissie aan de Adviesraad 
over benoembare kandidaten voor de ASD en WIB.

16-03-2021 - 
        31-03-2021

13. Besluitvorming door de Adviesraad over de aan te stellen leden in 
de WIB.

01-04-2021 - 
        15-04-2021

14. Besluitvorming door de Adviesraad over de voor te dragen 
kandidaten voor de ASD.

01-04-2021 - 
        15-04-2021

15. Voordracht door de Adviesraad Sociaal Domein van kandidaten 
aan het College van B&W.

16-04-2021 - 
        30-04-2021

16. Benoeming nieuwe leden van de Adviesraad Sociaal Domein door 
het College van B&W.

01-05-2021 - 
        31-05-2021

17. Adspirant lidmaatschap nieuwe leden Adviesraad Sociaal Domein  tot  01-07-2021

18. Formele toetreding nieuwe leden tot de Adviesraad Sociaal Domein     01-07-2021
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Bijlage

Verordening Adviesraad Sociaal Domein Nissewaard

Artikel 4   Samenstelling en omvang
1. De Adviesraad bestaat uit maximaal 15 leden en een onafhankelijk voorzitter. De 

voorzitter heeft geen stemrecht bij vergaderingen van de Adviesraad.
2. De Adviesraad kiest uit zijn midden een dagelijks bestuur bestaande uit de in het eerste

lid genoemde voorzitter, een plaatsvervangend voorzitter en een secretaris. De 
voorzitter wordt in functie benoemd door het college op voordracht van de leden.

3. De Adviesraad moet zo evenwichtig als mogelijk worden samengesteld uit de 
verschillende specialismen op het sociaal domein. Leden moeten affiniteit of ervaring 
hebben met één of meer specifieke doelgroepen of beleidsterreinen op het gebied van 
het sociaal domein.

4. Leden zijn inwoner van de gemeente Nissewaard of van de gemeente Brielle. Leden uit
de gemeente Brielle richten zich enkel op werk & inkomen.

5. Lidmaatschap van de Adviesraad mag nooit nadelige gevolgen hebben voor de relatie 
met de gemeente of voor het recht op voorzieningen binnen het sociaal domein.

6. Het lidmaatschap van de Adviesraad is onverenigbaar met:
a. Het lidmaatschap van de gemeenteraad, het college of de ambtelijke organisatie 

van de gemeente Nissewaard of Brielle;
b. Een betaalde functie bij een organisatie die de gemeente inzet op in het sociaal 

domein.
7. Leden die op vrijwillige basis betrokken zijn bij maatschappelijke organisaties verrichten

hun werkzaamheden zonder last- en ruggespraak.
8. Lidmaatschap van de Adviesraad is op vrijwillige basis.

Artikel 6   Benoeming
1. De Adviesraad werft en selecteert zelf nieuwe leden en draagt deze uiterlijk een maand

voor de beoogde benoemingsdatum gemotiveerd ter benoeming voor bij het college.
2. Leden moeten voldoen aan de in het huishoudelijk reglement gestelde eisen.
3. Wanneer het college besluit een voordracht voor een aspirant-lid niet over te nemen, 

dan motiveert zij dit schriftelijk aan het dagelijks bestuur van de Adviesraad. Een 
voordracht voor de voorzitter kan alleen wegens zwaarwegende redenen niet worden 
overgenomen door het college.

4. Leden en de voorzitter worden benoemd voor de duur van vier jaar en kunnen 
maximaal twee keer worden herbenoemd.

5. Leden kunnen op twee momenten per jaar worden (her)benoemd; per 1 januari en per 
1 juli.

Artikel 7   Aftreden
1. Het lidmaatschap van de Adviesraad eindigt:

a. Op eigen verzoek aan het college;
c. Bij verhuizing buiten de gemeenten Nissewaard of Brielle;
d. Bij overlijden;
e. Na het verstrijken van de maximale zittingsduur;
f. Bij een onverenigbaarheid zoals bedoeld in artikel 4 lid 6 van deze verordening;
g. Na een ontslagbesluit van het college.

2. Bij disfunctioneren of langdurig ziekteverzuim van een lid kan het dagelijks bestuur van 
de Adviesraad een voorstel doen bij het college om het lidmaatschap van het lid op te 
zeggen.
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3. De Adviesraad stelt een rooster van aftreden op als bijlage bij het huishoudelijk 
reglement.

Huishoudelijk Reglement Adviesraad Sociaal Domein Nissewaard 2019  

Artikel 3   Samenstelling Adviesraad 

1. De adviesraad bestaat uit 16 personen, waarvan 15 leden en de (onafhankelijk) 
voorzitter.

2. De verdeling van de leden over de verschillende aandachtsgebieden is als volgt:
a. 6 leden vanuit het aandachtsgebied wonen, welzijn, zorg, toegankelijkheid en 

integratie, alsmede vrijwilligers  en mantelzorg;
b. 3 leden vanuit aandachtsgebied jeugd/jongeren;
c. 6 leden met ervaringsdeskundigheid aangaande de Participatiewet, waarvan 

maximaal 2 leden vanuit Brielle;
d. 1 voorzitter welke vanuit de leden wordt gekozen.

3. De Adviesraad kan besluiten tot een taakverdeling van de leden;
4. Deskundigen of vertegenwoordigers van groepen, zowel gemeentelijk als extern, 

kunnen per onderwerp worden uitgenodigd in de Adviesraad;
5. De leden van de Adviesraad dragen zorg voor de communicatie met de eigen 

achterban. 
6. De Adviesraad zal een dagelijks bestuur kennen met tenminste een voorzitter, een 

vice-voorzitter en een secretaris;
7. Er kunnen tijdelijke dan wel permanente werkgroepen worden ingesteld gebaseerd op 

aandachtsgebieden, doelgroepen dan wel gebieden, al dan niet met een specifieke 
opdracht. De bevindingen van een werkgroep worden aan de Adviesraad voorgelegd;

8. Iedere werkgroep kan een coördinator hebben.

Artikel 8   Mogelijke belangenverstrengeling van leden 

1. Selectiecriterium bij aanstellen van leden is dat er geen sprake kan zijn van 
belangenverstrengeling.

2. Mocht de situatie zich voordoen dat er sprake is van schijnbare of mogelijke 
belangenverstrengeling, wordt dit benoemd en zal het betreffende lid zich op dat punt 
onthouden van advisering.

Artikel 9   Vervanging bij langdurige afwezigheid

Bij een periode langer dan een half jaar, zal de Adviesraad het lid vragen diens plaats 
beschikbaar te stellen. Indien een lid wegens ziekte of om andere redenen zijn taken niet 
kan uitvoeren voor

Artikel 17   Sollicitatiecommissie

1. In geval van sollicitatie op een openstaande vacature voor de Adviesraad wordt een 
sollicitatiecommissie samengesteld met, in ieder geval, als leden de 
(plaatsvervangend) voorzitter, de secretaris en de ambtelijk secretaris.

2. De sollicitatiecommissie maakt gebruik van een door meerderheid van de Adviesraad 
goedgekeurd sollicitatieprofiel.

3. De sollicitatiecommissie brengt, na sollicitatiegesprekken, een advies uit aan de 
Adviesraad.

4. Op basis van dit advies doet de Adviesraad een voorstel richting college.
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