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College van burgemeester en wethouders  
Gemeente Tubbergen 
Raadhuisplein 1 
7651 CV Tubbergen 
 
 
Betreft: Advies Verordening Adviesraad sociaal domein gemeente Tubbergen 
 
 
Datum: 23 november 2019 
 
 
Geacht college, 
 
 
Wij hebben kennisgenomen van Verordening Adviesraad sociaal domein 
gemeente Tubbergen, waarover uw college binnenkort een besluit neemt. In de 
vergadering van 12 november jongstleden is  de verordening uitgebreid 
besproken en inhoudelijk toegelicht.  
Graag brengen wij dan ook een positief advies uit, waarbij we wel nog wat 
kritische kanttekeningen plaatsen en vragen stellen. 
 
Artikel 2 en 3 
Naar onze mening is het gestelde in artikel 2,lid vier onder c en in artikel 3,lid 2 
deels tegenstrijdig aan elkaar.  
We begrijpen dat een derde waaraan een PGB wordt verstrekt in het kader van 
belangenverstrengeling geen lid van de Adviesraad kan zijn. Wij zien niet in dat 
een medewerker, werkzaam bij een aanbieder in de gemeente, mits deze 
werkzaam is in een uitvoerende functie, geen lid kan worden. Anders is het als 
degene vanuit zijn of haar functie betrokken is bij het aangaan van 
contractafspraken of anderszins invloed kan uitoefenen. 
 
Artikel 5  
Wij vinden het belangrijk om een goed en weloverwogen advies uit te brengen. 
Daarom gebruiken we altijd een reguliere vergadering om het advies voor te 
bereiden en vinden het belangrijk om dat ook in de toekomst te kunnen blijven 
doen. Dat kan de vier weken termijn in de weg staan. In die gevallen zullen wij 
altijd gebruik maken van de verdagingstermijn van twee weken. 
 
Artikel 8 
Binnen onze adviesraad kennen we de functie van penningmeester niet. De 
secretaris en de voorzitter voeren deze taak uit. Wij pleiten ervoor om dit te 
handhaven. Wij begrijpen dat we verantwoordelijk zijn voor de bewaking van het 
toegekende budget. We zien graag opgenomen in de verordening dat we per 
kwartaal een kostenoverzicht ontvangen. 
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Graag ontvangen wij van u een antwoord op de verschillende vragen die in het 
advies zijn gesteld. Wij vernemen ook graag gemotiveerd of u ons advies al dan 
niet overneemt. 
 
 
Hoogachtend, 
Namens de Adviesraad Sociaal Domein 
Gemeente Tubbergen 
 
 
 
 
Sandrine Wermelink 
Voorzitter 


