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Leiderdorp, 8 juni 2020 
 
 
 
Onderwerp:   Reactie op ‘Naar een toekomstbestendige begroting 2021 – 2024’ 
 
 
 
Geachte raadsleden, 
 
Met deze brief reageert de Adviesraad Sociaal Domein Leiderdorp (in het vervolg: de Adviesraad) op 
de aan Uw raad voorgelegde documenten ten einde een toekomstbestendige begroting voor de 
jaren 2012 – 2024 te realiseren.  In deze documenten zijn alle mogelijke bezuinigingsopties 
opgenomen.  
In het algemeen heeft de Adviesraad begrip voor het feit dat het in deze lastige, soms 
onvoorspelbare tijden belangrijk is om een degelijke financiële buffer te hebben.  
Specifiek reageert de Adviesraad op het voorstel om de jaarlijks voor de werkzaamheden van de 
Adviesraad beschikbare en in de begroting vastgelegde financiën terug te brengen van € 10.000 naar 
€ 4.200 (werkgroep 1, 116).  
In de samenvatting staat opgenomen: Verlagen budget adviesraad sociaal domein. Een paar pagina’s 
verder staat boven de onderbouwing in de titel: 116 Opheffen adviesraad sociaal domein  
(- 9.8001 m.i.v. 2022). De vervolg tekst handelt over de redenen waarom de verláging van de bijdrage 
reëel wordt geacht. 
 
Voordat de Adviesraad in gaat op het voorstel tot verlaging van het beschikbaar te stellen budget een 
opmerking en tegelijkertijd een vraag: is de bezuiniging voor 2021 een voorbode van het opheffen 
van de Adviesraad in 2022, zoals in de titel is aangegeven? Of is hier sprake van een foutieve redactie 
en is van opheffen van de Adviesraad in het geheel de komende jaren geen sprake?  Over opheffen is 
tot op heden op geen enkel moment met niemand van gedachten gewisseld. De vraag is dus: waar 
komt dit vandaan? 
 
De voorgestelde verlaging van het budget komt globaal (naar boven afgerond) overeen met het 
bedrag dat is begroot voor het extern ondersteunen van de werkzaamheden van de Adviesraad.  
Deze externe ondersteuning is, vanaf de start in 2007 van de toen nog Adviesraad Wet 
maatschappelijke ondersteuning Leiderdorp (in het vervolg: de Adviesraad Wmo), een wederzijdse 
afspraak tussen de Adviesraad Wmo en het gemeentebestuur. Deze afspraak is gemaakt om ervoor 
te zorgen dat de adviezen altijd tijdig op onafhankelijke en objectieve wijze  tot stand kunnen en 
móeten kunnen komen. Hierbij dient de noodzakelijke vertrouwelijkheid te zijn gewaarborgd. 
 

 
1 Vraag hierbij is: waar komt € 9.800 vandaan? Het gaat met ingang van 2022 toch om  een veel lager bedrag? 
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De Adviesraad Wmo, vanaf medio 2019 Adviesraad Sociaal Domein Leiderdorp, heeft over een 
langere periode een vast budget van € 10.000,- per jaar toegekend gekregen voor vacatiegelden, 
(waarin opgenomen € 250 voorzittersvergoeding),  externe administratieve ondersteuning, alsmede  
deskundigheidsvorming en -bevordering. 
Bij de omvorming van Adviesraad Wmo naar de huidige Adviesraad is afgesproken ernaar te streven 
dat het aantal leden, gelet op de verbreding en verdieping van het takenpakket, wordt uitgebreid. Na 
een sollicitatieronde konden drie nieuwe leden toetreden tot de Adviesraad om het terrein van het 
verruimde takenpakket deskundig te kunnen invullen.  
 
In september 2019 is het Jaarverslag over 2018 aan de orde geweest in Uw raad. De Adviesraad is 
tijdens die vergadering in de gelegenheid gesteld om een toelichting op dit jaarverslag te geven en 
om vragen te beantwoorden. De Adviesraad heeft hiervan dankbaar gebruik gemaakt.  Over het 
algemeen was Uw raad bijzonder tevreden over de werkzaamheden van de Adviesraad. 
Wel heeft Uw raad gevraagd om meer inzicht in de begroting van de Adviesraad en ook in de 
afrekening. Hiertoe heeft de Adviesraad, mede op Uw verzoek, een begroting voor 2020 en volgende 
jaren opgesteld. Deze is samen met de afrekening opgenomen in het U toegezonden Jaarverslag 
2019. 
 
Vervolgens heeft een gesprek met de verantwoordelijk wethouder plaatsgevonden, onder meer 
nadat bleek dat het budget voor de Adviesraad was gekort zonder kennisgeving aan  en overleg met 
de Adviesraad. Tijdens dit overleg meldde de wethouder dat een verhoging er niet in zat omdat op 
het Sociaal Domein binnen de gemeente Leiderdorp grote tekorten verwacht werden, hetgeen 
betekende dat op alle terreinen gekort zou worden, dus ook op budget van de Adviesraad. Over de 
nadere in vulling van die korting zou een nader gesprek plaatsvinden tussen de wethouder en een 
vertegenwoordiging van de Adviesraad. Dit gesprek heeft, wellicht door de coronacrisis, helaas nooit 
plaatsgevonden.  De Adviesraad vindt dit heel jammer. Er was geen mogelijkheid meer om ideeën en 
gedachten uit te wisselen.  
In de voorliggende groslijst blijkt dat de Adviesraad voor de komende jaren  een budget toebedeeld 
krijgt van €  4.200 en dat voor de administratieve ondersteuning tijd van een ondersteunend 
medewerker ter beschikking van de Adviesraad kan worden gesteld. 
 
De Adviesraad merkt het volgende op: 
1. De Adviesraad bestond na de bovengenoemde toegestane uitbreiding per 1 januari 2020 uit 

negen leden. Inmiddels heeft een lid bedankt voor het lidmaatschap en is een lid overleden. De 
Adviesraad heeft na intern beraad besloten om deze vacatures voorlopig (mede gelet op de te 
verwachten en aangekondigde bezuinigingen) niet in te vullen en de taken te verdelen  over de 
zeven leden. Het blijkt mogelijk om de deskundigheid te waarborgen die past bij het geven van 
een degelijk inhoudelijke advisering.  

 

2. De vacatiegelden worden per vergadering met een maximum van zes vergaderingen (de realiteit 
van de afgelopen jaren wijst uit dat het om tien vergaderingen per jaar gaat) toegekend en als 
zodanig opgenomen in de begroting. Op basis van de huidige personele bezetting is in de 
herziene begroting 2020 opgenomen € 4.200 (7 x 6 x € 84,77 + € 250 = € 3.810,34) met daarnaast 
een post onvoorzien van € 250 en een post voor de website van € 48. Zie bijgevoegde begroting. 
Voor 2021 is in geval van volledige bezetting een bedrag van € 5.000 opgenomen (in ieder  
geval: 9 x 6 x € 85; wettelijke inflatiecorrectie verwerkt). Daarnaast  € 250 (voorzitter) + € 48 
(website). Zie bijgevoegde begroting. 
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Uit deze twee punten blijkt: 
a. Voor 2020 is een budget van iets meer dan € 4.200 nodig. Beschikbaar budget is € 4.200 voor het 

vaste deel van de kosten van de Adviesraad. Zo is het ook in de begroting voor 2020 opgenomen. 
b. Voor 2021 en volgende jaren is bij een mogelijke maximale bezetting van de Adviesraad (aan 

vaste lasten) maximaal € 5.300 nodig. De posten onvoorzien en deskundigheidsbevordering zijn 
geschrapt. 

 
Wij vragen Uw raad het bedrag aan ‘vaste lasten’ voor de Adviesraad Sociaal Domein Leiderdorp, 
zoals opgenomen in de stukken, te verhogen naar € 5.300. 
 
3. Een zeer belangrijk onderdeel van de begroting betreffen de kosten voor externe ondersteuning. 

De Adviesraad hecht aan, zoals hiervoor reeds is opgemerkt,  externe ondersteuning. Het gaat 
om onafhankelijke adviezen, los van het ambtelijk apparaat, voorzien van de noodzakelijke 
vertrouwelijkheid. Die ondersteuning moet adequaat en tijdig beschikbaar zijn. De leden kunnen 
niet worden belast met administratieve taken en willen tijdens de vergadering vrij kunnen praten 
als een initiatief van de gemeente voor advies voorligt. Het takenpakket is uitgebreid en in de 
Adviesraad wordt gewerkt met slechts één extra lid.  
Onderdeel van de administratieve ondersteuning is naast een juiste archivering in Dropbox, 
kennis van ontwerpen en bijhouden van de website van de Adviesraad. 

 
In de toelichting in het document ‘Naar een toekomstbestendige begroting 2021 – 2024’ wordt 
opgemerkt dat een vervanging van de externe ondersteuning door een gemeentelijke 
administratieve ondersteuner mogelijk is  zonder hierbij aan te geven hoeveel uur daarvoor 
beschikbaar is en op welk functieniveau dit aanbod geldt, gelet op het brede en kwalitatieve 
takenpakket. De praktijk wijst uit dat op basis van de huidige bezetting met het huidige takenpakket 
3,5 tot 4 uur per week noodzakelijk is.  
De Adviesraad hecht om eerder genoemde redenen aan externe advisering inzake de onderwerpen 
die de Adviesraad aangaan. 
 
Mocht U naar aanleiding van deze reactie vragen hebben, dan zijn zowel ondergetekende als de 
plaatsvervangend voorzitter, mevrouw B. Banning, uiteraard bereid die te beantwoorden.  
Daarnaast stelt de Adviesraad het op prijs om, indien mogelijk en gewenst, onze reactie toe te 
lichten. 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Namens de Adviesraad Sociaal Domein Leiderdorp, 
 

 
  
H. van der Zande MBA, voorzitter  
 
CC: College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp 
 
Bijlage 1: begroting 
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Bijlage 1: Begroting 
 
 

     

   

Bedragen in 
euro ex 
BTW      

Regeling adviesraad sociaal domein 
Leiderdorp            
   2020  2019  2021   
Artikel 9 Faciliteiten  Financiële middelen  Begroot  Realisatie  Begroot   
             
1. a. Vergoeding van 
deskundigheidsbevordering  € 0,00  € 0,00  € 1.000,00   
1. b. Faciliteiten voor het verzorgen van 
voorlichtingen. (nader te bepalen)  pm  € 0,00  pm   
1. c. Secretariële ondersteuning  € 5.785,08  € 5.785,08  € 6.528,00   
4.     Vacatievergoeding cfm commissieleden 
(max 6 vergaderingen)  € 4.068,96  € 2.968,00  € 5.000,00   
5.     Vergoeding voorzitter € 250,00  € 250,00  € 250,00   
6.     Website kosten per jaar  € 48,00  € 48,00  € 48,00   

Totaal begroot  € 10.152,04  € 9.003,08  € 12.826,00   
             

 


