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In onze collegevergadering van 19 november 2019 hebben wij uw advies over de Verordening 
adviesraad sociaal domein aan de orde gesteld. 
 
Wij danken u voor uw positieve reactie. Na uw reactie hebben wij nog twee wijzigen uitgevoerd. Deze 
zijn niet van invloed op het advies dat u gegeven heeft. U vindt deze bovenaan in de reactienota. De 
reactienota op uw advies treft u als bijlage aan. 
 
U kunt de regelingen vanaf de inwerkingtreding op 1 januari 2020 vinden op www.overheid.nl. 
 
 
Hoogachtend, 
 
Burgemeester en wethouders van Dinkelland, 
de gemeentesecretaris, 

 
E.M. Grobben 

de burgemeester, 

 
J.G.J. Joosten 
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Bijlage l 
 
Reactienota Verordening Adviesraad sociaal domein gemeente Dinkelland 
 

Wijziging: Artikel 1 lid 1 onder f: Ingezetene: leden van de Adviesraad sociaal domein gemeente 
Dinkelland. 
 
Moet zijn : Ingezetene: inwoner van de gemeente Dinkelland. 

 

Wijziging: Artikel 2 lid 5: Het bepaalde in het vierde lid aanhef en onder c geldt niet voor nieuwe 
leden die vanaf 1 januari 2020 toetreden. 
 
Moet zijn : Het bepaalde in het vierde lid aanhef en onder c geldt voor nieuwe leden die vanaf 1 
januari 2020 toetreden. Het woord “niet” is hier verwijderd. 

 

Opmerking: Artikel 2: lid 1 : Secretaris vervalt. Maakt geen deel uit van de WMO 
 
Antwoord: Hier wordt bedoeld dat de secretaris de volgende taak heeft: het maken van notulen 
tijdens een vergadering. Ook het schrijven van brieven en uitnodigingen is een van de taken. De 
secretaris fungeert als contactpersoon voor ingekomen post en e-mail en verzorgt daarnaast de 
uitgaande e-mails en correspondentie. 
 

 

Opmerking: Lid 4 c en lid 5 : Waarom is hiervoor  gekozen per 1 jan.2020?                                                            
Wat is hier de meerwaarde van? Waarom wordt er gekozen voor alleen nieuwe                                                            
leden in deze aanpassing? 
 
Antwoord: Om de onafhankelijkheid te borgen. Dit zou betekenen dat huidige leden mogelijk 
moeten aftreden, dat willen we voorkomen. 
 

 

Opmerking: Artikel 3: lid 3 f : Vervalt Reden: zie artikel 6 punt 2 
 
Antwoord: Dit klopt 
 

 

Opmerking: Artikel 4:lid 3: als hier het aanspreekpunt van de WMO de functionaris (zoals Marlon 
Gerritsen is) accoord. Is het anders dan weglaten. 
 
Antwoord: Bedoelt wordt dat een lid van de adviesraad aanspreekpunt is. 
 

 

Opmerking: Artikel 6:lid 1: Minimaal vergaderen wij 11 keer per jaar met in augustus 1 
reservedatum. Echter we zijn nu bezig met andere werkgroepindeling zodat er andere 
besprekingen van start kunnen gaan, De terugkoppeling naar de voltallige leden zal noodzakelijk 
blijven. Eind volgend jaar evalueren of het verlaagd kan worden 
 
Antwoord: Artikel 6, lid 1 blijft dus ongewijzigd 
 

 

Opmerking: Artikel 6:lid 6 : En gedeeld met de ambtelijk ondersteuner. Niet de volledige notulen. 
Alleen voor dat gedeelte wat de vergadering essentieel vindt. Immers: We zijn onafhankelijk. 
 
Antwoord: Akkoord, dit is niet van invloed op Artikel 6, lid 1. 
 

 

Opmerking: Artikel 7:lid 1: Sollicitatie commissie bestaat uit minimaal 3 leden. Voorzitter en 
ambtelijk ondersteuner vervalt. 
 
Antwoord: Wij hebben uw voorstel overgenomen. 
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Opmerking:  
Artikel 8 Kostenvergoeding: 
Lid 1: Budget verhogen naar € 15.000,- 
Lid 2 : de vergoeding bedraagt € 700,- per jaar voor een algemeen lid, secretaris € 850,-per jaar en 
de voorzitter € 1000,- per jaar. Reiskosten binnen de regio:€ 0,19 en buiten de regio €0,30   
 
Antwoord: Dit lid blijft ongewijzigd. N.a.v. heisessie op 5 november jl. wordt onderzocht of in 2020 
en met hoeveel het budget eventueel verruimd moet worden. 
 

 

Opmerking: Lid 5: Vervolgens stuurt de penningmeester (voorzitter vervalt hier maar is 
medeondertekenaar) 
 
Antwoord: Wij hebben uw voorstel overgenomen. 
 

 

Opmerking: Lid 6 : Advies reiskostendeclaratie: 2 keer per jaar. Ondertekenen door voorzitter en 
penningmeester. Beleidssecretaris vervalt. 
 
Antwoord: Wij hebben uw voorstel overgenomen. 

 

Opmerking: Artikel 10: Besluitvorming en ondertekening: Lid 1:secretaris vervalt maar 
penningmeester moet worden toegevoegd. 
 
Antwoord: Dit artikel blijft ongewijzigd. 

 
 


