
Wijzigingen in de verordening Adviesraad sociaal domein Dinkelland  

 

Artikel/lid uit de oude verordening Gewijzigd in de nieuwe verordening: 
 

Artikel 1 lid f 
Gewijzigd:  
Ingezetene: inwoner van de gemeente 
Dinkelland 

 
 
Ingezetene: lid van Adviesraad sociaal domein 
gemeente Dinkelland 
 

Artikel 1 lid g 
Toegevoegd: 
Wet: de Wet maatschappelijke ondersteuning 
2015 
 

 
 
De wetten in het sociaal domein. 

Artikel 2 
Taken en doelstelling 
 

Ondergebracht in artikel 3  

Artikel 3  
Taken college 
 

Ondergebracht in artikel 3 en 4  

Artikel 4 
Werkwijze 

Ondergebracht in artikel 4 en 5 
 

Toegevoegd vanwege omissie in nadere regels: 
Artikel 4, lid 7 
Het advies en het besluit van het college op het advies 
worden ter informatie gestuurd naar de gemeenteraad. 
 
Toegevoegd 
Artikel 5, lid 1 

De Adviesraad wordt vroegtijdig betrokken bij de 
voorbereiding en totstandkoming van  
uitvoeringsmaatregelen. 
 

Toegevoegd 
Artikel 5, lid 3  
Indien het college de Adviesraad om het advies vraagt, 
wordt het advies schriftelijk binnen vier 
weken uitgebracht. De Adviesraad kan dit advies 
eenmaal voor maximaal twee weken verdagen, 
daarvan doet hij schriftelijk mededeling aan het 
college. 
 
Toegevoegd 
Artikel 5, lid 3  
In spoedeisende gevallen kan het college de 
Adviesraad vragen te adviseren waarbij wordt 
afgeweken van de termijnen, genoemd in derde lid van 
dit artikel. 
 

 

Artikel 5 
Vergaderingen 

Ondergebracht in artikel 6 en 10 
 
Toegevoegd: 
Artikel 6, lid 6 
en gedeeld met de ambtelijk ondersteuner. 
 
Toegevoegd: 
Artikel 6, lid 7 



De Adviesraad deelt jaarlijks minimaal twee maanden 
voorafgaand aan het nieuwe jaar het vergaderschema 
met de ambtelijk ondersteuner van het college.  

 
Toegevoegd 
Artikel 6, lid 8 
De agenda en onderliggende stukken worden 
tenminste één week voor de vergadering digitaal aan 
de leden toegezonden. 

 
Toegevoegd:  
Artikel 10, lid 4 
Bij afwezigheid van leden kan de Adviesraad besluiten 
nemen als minimaal de helft van de leden aanwezig is. 
 
 

Artikel 6 
Samenstelling van de adviesraad 
 
Artikel 6b 
Bij verhuizing gedurende de zittingstermijn 
mag de huidige termijn worden afgemaakt. 
 
Artikel 6 lid 7  
Leden van de van de Adviesraad beschikken 
over: 

 a. 
Vaardigheden om te kunnen adviseren over 
het sociaal domein. 

 b. 
Een houding waarbij het algemeen belang 
voorop staat. 
 

 
 

Ondergebracht in artikel 1, 2 en 7 
 
 
Overbodig in nieuwe verordening 
 
 
 
Vanzelfsprekendheid in nieuwe verordening 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toegevoegd: 
Artikel 2, lid 4c 
derde aan wie pgb wordt besteed. 
 
Toegevoegd: 
Artikel 5 
Het bepaalde in het vierde lid aanhef en onder c geldt 
niet voor nieuwe leden die vanaf 1 januari 2020 
toetreden. Onder nieuwe leden wordt niet degene 
verstaan die vóór 1 januari 2020 lid zijn geweest en 
opnieuw toetreden. 
 
Toegevoegd: 
Artikel 7, lid 1 
en de ambtelijk ondersteuner. 
 
Toegevoegd: 
Artikel 7, lid 2 
op schriftelijk voordracht van de Adviesraad voor een 
periode van vier jaar en kan eenmaal worden 
herbenoemd. 
 
Toegevoegd: 
Artikel 7, lid 3e 



In dit geval dient de Adviesraad een schriftelijk verzoek 
in aan het college het lidmaatschap van het 
betreffende lid te beëindigen. Het college neemt 
hierover een besluit in een niet openbare vergadering.  
 
Toegevoegd:  
Artikel 7, lid 4 
De Adviesraad houdt een overzicht bij van zittende 
leden, inclusief een rooster van infunctietreding, 
herbenoeming, aftreden voor de zittende leden. 
 

Artikel 7 
Zittingsduur en beëindiging lidmaatschap 
 

Ondergebracht in artikel 3 en 7 

Artikel 8 
Kostenvergoeding 
 
Op het moment dat blijkt dat het in artikel 1 
genoemde bedrag toereikend is, treed de 
adviesraad tijdig in overleg met het college. 

Ondergebracht in artikel 8 
 
 
Lid 2 is achterwege gelaten 
 
 
 
Toegevoegd: 
Artikel 8, lid 7 
De Adviesraad kan bij de ambtelijk ondersteuner een 
kostenoverzicht opvragen. 
 

Artikel 9 
Positionering Adviesraad 

Ondergebracht in artikel 3 
 
Toegevoegd: 
Artikel 3, lid 1 
a. Het doel van het instellen van de Adviesraad sociaal 
domein is het betrekken van inwoners uit de gemeente 
bij aangelegenheden die betrekking hebben op het 
sociaal domein. 
b. Het doel van de adviesraad is het leveren van een 
bijdrage aan het verbeteren van de dienstverlening, 
beleidsvorming en uitvoering binnen het sociaal 
domein. 
 
Toegevoegd: 
Artikel 3, lid 2 
De Adviesraad functioneert onafhankelijk van de 
politiek en gemeente, leden worden op persoonlijke 
titel benoemd en functioneren zonder last of 
ruggenspraak. De Adviesraad heeft een mix van 
aantoonbare professionele deskundigheid en 
ervaringsdeskundigheid (geen lid van cliëntenraad) op 
één of meer onderdelen van het beleid over het sociaal 
domein of over de daartoe behorende doelgroep. Bij 
de instelling van de Adviesraad wordt gestreefd naar 
een brede samenstelling waarin de verschillende 
beleidsterreinen van het sociaal domein en 
doelgroepen zo goed mogelijk zijn vertegenwoordigd.   
 

Artikel 10  
Vertrouwelijkheid 

Ondergebracht in artikel 9 

Artikel 11 
Tekenen van stukken 

Ondergebracht in artikel 10 

Artikel 12 
Faciliteiten 

Ondergebracht in artikel 11 



Artikel 13 
Slotbepalingen 
 
Het college kan met betrekking tot de 
uitvoering van deze nadere regelgeving in 
overleg met de advies met het vorenstaande 
 

Ondergebracht in artikel 12 
 
 
Lid 1 is weggelaten 

 


