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Zaaknummer 2101544 

Datum BW vergadering 26 januari 2021 

Onderwerp Besluit Beraad Gooise Meren 2021  

Afdeling Afdeling Mens en Omgeving 

 

 

B&W besluiten: 

 

vast te stellen het ‘Besluit Beraad Gooise Meren 2021’ 

 

Gelet op artikel 2.10 Jeugdwet, gelet op artikel 2.1.3. lid 3 Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en 

gelet op artikel 47 van de Participatiewet worden in dit besluit geregeld: 

1. de werkafspraken voor de ingestelde adviesraad/commissie van advies ‘Beraad Gooise Meren’, 

hierna te noemen het Beraad. Het Beraad is ingesteld voor het adviseren van het college over 

het beleid op het gebied van de Wmo, Participatiewet, Jeugdwet; 

2 de taken, bevoegdheden, samenstelling en werkwijze van het Beraad. 

 

Artikel 1  Begripsbepalingen 

1. Wmo: Wet maatschappelijke ondersteuning. 

2. Participatiewet: iedereen die kan werken maar het op de arbeidsmarkt zonder ondersteuning 

niet redt, valt onder de Participatiewet.  

3. Jeugdwet: wet waarin de regels staan over de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor 

preventie, ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en 

opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen.  

4. College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gooise Meren. 

5. Het Beraad: het inspraakorgaan/de adviesraad van gemeente Gooise meren. Dit orgaan geeft 

advies op het gebied van Wmo, Participatiewet en de Jeugdwet ingesteld door het college van 

burgemeester en wethouders.  

 

Artikel 2 Taken en bevoegdheden  

1. Het Beraad geeft gevraagd en ongevraagd schriftelijk advies aan het college over het te 

ontwikkelen beleid met betrekking tot de Wmo/Participatiewet/Jeugdwet.  

2.   Het college vraagt het Beraad in ieder geval advies over: 

a. het vierjaarlijks beleidsplan Wmo/Participatiewet/Jeugdwet; 

b. verordeningen ter uitvoering van het gestelde onder a; 

c. besluiten en beleidsregels op het gebied van maatschappelijke ondersteuning; 

d. nieuw beleid op het gebied van Wmo/Participatiewet/Jeugdwet.  

3.   Het Beraad stelt het college in kennis van de door haar gesignaleerde knelpunten bij de 

uitvoering van de Wmo/Participatiewet/Jeugdwet en informeert over relevante 

ontwikkelingen op dat gebied en geeft zo nodig advies over deze knelpunten en relevante 

ontwikkelingen. 

 

Artikel 3  Samenstelling 

1. Het Beraad bestaat uit minimaal 7 en maximaal 12 leden. 

2. Het Beraad kent een dagelijks bestuur dat bestaat uit: 

a. een voorzitter; 

b. een secretaris. 
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3.   Op verzoek van het Beraad nodigt de voorzitter één of meer vertegenwoordigers van het 

college uit om de vergadering als bedoeld in artikel 6 lid 1 geheel of deels bij te wonen.     

4  Taken dagelijks bestuur van het Beraad: 

a. De voorzitter leidt de vergaderingen van het Beraad en is het aanspreekpunt van het Beraad. 

b. De secretaris verzorgt de agenda en de notulen van de vergaderingen van het Beraad. 

c. Bij langdurige afwezigheid van de voorzitter benoemt het Beraad een tijdelijke voorzitter. 

d. Bij afwezigheid van de secretaris neemt een medelid van het Beraad de taken van de secretaris 

waar. 

e.  Het dagelijks bestuur heeft een faciliterende functie voor van het Beraad.  

f. Het dagelijks bestuur is contactpersoon voor de gemeente.  

g. Het dagelijks bestuur van het Beraad heeft minimaal eens per jaar een Bestuurlijk Overleg met 

de verantwoordelijke wethouder(s). In dit overleg wordt het jaarverslag besproken en de 

uitvoering van de werkzaamheden geëvalueerd. Het Beraad kan tussentijds urgente klachten 

over de uitvoering van dit Besluit indienen bij het college. 

h. De voorzitter van het Beraad neemt uit hoofde van zijn functie deel aan het Regionaal 

Voorzitters Overleg.  

 

Artikel 5.1. Voordracht en benoeming leden  

1. Op voordracht van het Beraad zorgt het college voor de benoeming en het ontslag van de 

leden van het Beraad en van de voorzitter en de secretaris .  

2. De leden van het Beraad, de voorzitter en de secretaris worden benoemd voor een periode van 

vier jaar. Benoeming voor maximaal twee volgende perioden is mogelijk. Als de continuïteit 

van het Beraad in gevaar komt, is een extra (deel van een) periode mogelijk. Het dagelijks 

bestuur van het Beraad beslist hierover en deelt dit besluit mee aan het college. Bij afloop van 

een zittingsperiode of bij tussentijdse vacatures kan worden geworven. 

3. Bij benoeming als voorzitter of secretaris van het dagelijks bestuur vangt de termijn voor de 

eerste zittingsperiode aan als lid van het dagelijks bestuur. De zittingsperioden verbonden aan 

een eventueel voorafgaand lidmaatschap van het Beraad tellen niet mee bij de bepaling van de 

zittingsperioden als lid van het dagelijks bestuur. 

4. Bij iedere benoeming moet belangenverstrengeling worden voorkomen. 

5. Voorzitter, secretaris en de leden van het Beraad moeten voldoen aan de onderstaande 

criteria: 

a. woonachtig zijn in de gemeente Gooise Meren; 

b. geen lid zijn van de gemeenteraad of een raadscommissie van Gooise Meren; 

c.  geen ambtenaar te zijn van de gemeente Gooise Meren. 

 

5.2. Zittingsduur   

De zittingsperiode van een lid van het dagelijks bestuur dan wel een lid van het Beraad eindigt:  

a. op verzoek van het betreffende lid onder vermelding van de redenen; 

b. wanneer niet langer wordt voldaan aan één van de selectiecriteria als bedoeld in lid 5.1;  

c. op grond van niet-functioneren. Het functioneren wordt beoordeeld door het Beraad;  

d. op grond van ernstige conflicten die het belang van het Beraad en de gemeente schaden. Deze 

worden door de wethouder besproken met het dagelijks bestuur en besproken met/meegedeeld aan 

het betreffende lid. 
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Artikel 6. Werkwijze: vergaderingen en verslaggeving 

1. Het Beraad vergadert maximaal 6 keer per jaar formeel in aanwezigheid van tenminste één 

vertegenwoordiger van het college.  

2. Het Beraad vergadert informeel (zonder een vertegenwoordiger van het college) zoveel als 

nuttig of noodzakelijk wordt geacht. 

3. De agenda, de datum en het tijdstip van de vergaderingen van het Beraad, als bedoeld in 

artikel 6 lid 1, worden in overleg tussen de voorzitter van het Beraad en een vaste 

beleidsadviseur van het Sociaal Domein van de gemeente Gooise Meren gepland. 

Agendapunten kunnen ook worden aangedragen door één van de leden van het Beraad. De 

voorzitter neemt de uiteindelijke beslissing over de agenda, de datum en het tijdstip. 

4. In overleg met de voorzitter kan een lid van het Beraad een verzoek indienen om een 

vergadering van het Beraad bijeen te roepen indien er sprake is van het gestelde in artikel 2 lid 

3. 

5. Een volgend overleg van het Beraad wordt zo mogelijk minimaal één maand van tevoren 

aangekondigd. 

6. Leden van het Beraad kunnen in overleg met de voorzitter een inhoudelijk deskundige 

uitnodigen om nadere uitleg over een specifiek onderwerp dat op de agenda van de formele 

vergadering staat aangegeven. 

7. De vergaderstukken waarover advies wordt gevraagd aan het Beraad worden tenminste vier 

weken voor het aanstaande overleg door de gemeente aangeleverd aan de secretaris. De 

secretaris verzorgt de verzending, eventueel ondersteund door een ambtenaar van de 

gemeente. In overleg met de voorzitter kan bij uitzondering onder vermelding van de redenen 

van de vier weken termijn worden afgeweken. 

 

Artikel 7. Advies en adviestermijnen 

1. In een advies van het Beraad wordt het meerderheidsstandpunt verwoord. Desgewenst kan 

daarnaast een minderheidsstandpunt kenbaar worden gemaakt. 

2. Elk afzonderlijk lid van het Beraad bezit het recht om in die hoedanigheid advies in te dienen 

bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gooise Meren. Een namens 

het Beraad in te dienen advies wordt eerst voorgelegd ter bespreking aan het Beraad zelf. Elk 

lid van het Beraad krijgt dan de gelegenheid om op het advies opmerkingen te maken. De 

eventuele opmerkingen worden bij het advies gevoegd. 

3. Het Beraad wordt vroegtijdig betrokken en ontvangt van de gemeente zo vroeg mogelijk alle 

informatie die nodig is voor zijn taakvervulling zodat invloed mogelijk is op de beleids- en 

besluitvorming. 

4. Het college biedt het Beraad een termijn van tenminste vier weken om het advies in te dienen. 

De adviestermijn kan bij uitzondering en in overleg worden bekort of verlengd. 

5. Het Beraad verschaft via de voorzitter alle gewenste inlichtingen over zijn advies aan het 

college. 

6. Het advies van het Beraad wordt in zijn geheel in een matrix gevoegd bij het voorstel aan het 

college van B&W. Uit de matrix blijkt hoe omgegaan wordt met het advies (door middel van 

een antwoord aan het Beraad, een aanpassing in de notitie of een aanbeveling aan het 

college). 

7. Het college voegt bij hun raadsvoorstel het advies van het Beraad in de vorm van een matrix.        

Een afwijking van het advies wordt door het college in het  raadsvoorstel gemotiveerd. 

8.    Het Beraad ontvangt in ieder geval een afschrift van het college- en/of het raadsbesluit.  
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9.   Als het Beraad zich onthoudt van advies, kan het college rechtsgeldig besluiten zonder een 

advies van het Beraad. 

  

Artikel 8. Openbaarheid 

1. De vergaderingen van het Beraad zijn niet openbaar. In overleg met de voorzitter worden zo 

nodig regels opgesteld over orde en inspraak. 

2. Het college kan de leden tijdelijke geheimhouding opleggen over inhoud van stukken op grond 

van een belang genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur.   

3. Het Beraad kan geheimhouding opleggen (op basis van artikel 86, lid 1 Gemeentewet) over 

hetgeen in een besloten vergadering is behandeld.  

 

Artikel 9. Ondersteuning financieel en faciliteiten 

1. Het Beraad overlegt in november een begroting voor de voorgenomen activiteiten voor het 

komende jaar en legt financiële verantwoording af. Op basis van de overeengekomen 

begroting wordt het budget voor het Beraad gereserveerd. 

2. De gemeente Gooise Meren stelt een financiële vergoeding vast voor de werkzaamheden van 

het Beraad. Dit is een vast maandelijks bedrag voor de voorzitter, de secretaris en de leden. De 

financiële vergoeding is voor 2021 € 45,00 per maand.  

De voorzitter en de secretaris ontvangen een hogere vergoeding. Het bedrag wordt 

vermenigvuldigd met een factor van 2,4. Dit komt neer op € 108,00 per maand. De vergoeding 

wordt vanaf 2022 jaarlijks aangepast aan de hand van de procentuele wijziging van het door 

het Centraal Bureau voor de Statistiek vastgestelde indexcijfer CAO-lonen overheid. 

3. Een lid van het Beraad kan afzien van het ontvangen van een financiële vergoeding als bedoeld 

in lid 2, door dit schriftelijk te melden aan de voorzitter en de vaste beleidsadviseur Sociaal 

Domein van de gemeente Gooise Meren. 

4. Vergoeding van eventuele extra kosten van de deskundige bijstand worden vooraf 

aangevraagd bij de gemeente Gooise Meren. 

5. De financiële vergoeding wordt aan het eind van het kalenderjaar uitgekeerd. 

6. De gemeente Gooise Meren stelt een aantal faciliteiten ter beschikking voor werkzaamheden 

van het Beraad.  

7. Aan het Beraad wordt – op basis van beschikbaarheid - kosteloos vergaderruimte in het 

gemeentehuis van Gooise Meren ter beschikking gesteld (op basis van beschikbaarheid). 

8. Ondersteuning bij kopiëren en postverzending van vergaderstukken voor het Beraad kan in 

overleg worden geleverd, de reguliere weg is verzending van stukken per mail. 

 

Artikel 10. Wijziging Besluit Beraad Gooise Meren 

In overleg met het Beraad kan het Besluit worden  gewijzigd. 

 

Artikel 11. Overige bepalingen 

1. In geval van interne geschillen die het functioneren van het Beraad ernstig belemmeren, kan 

door de voorzitter, de secretaris  of een lid van het Beraad aan het college van de gemeente 

Gooise Meren het verzoek worden gedaan te bemiddelen. 

2. In de gevallen waarin dit Besluit niet in redelijkheid voorziet, beslist het college na overleg met 

het Beraad. De beslissing sluit zoveel mogelijk aan bij hetgeen wel geregeld is. 

3. De in dit Besluit genoemde Bijlagen maken deel uit van het Besluit.  
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Artikel 12. Citeertitel en inwerkingtreding 

1. Dit Besluit treedt met terugwerkende kracht in werking met ingang van 1 januari 2021.  

2. Dit Besluit kan worden aangehaald als 'Besluit Beraad Gooise Meren 2021' . 

3.  Het 'Besluit Beraad’ met datum van inwerkingtreding van 1 januari 2016 wordt met 

terugwerkende kracht ingetrokken per 1 januari 2021. 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de collegevergadering van Gooise Meren, 

gehouden op 26 januari 2021 

 

Burgemeester en wethouders van Gooise Meren, 
 
 
 
 
drs. E.M. Voorhorst, 
Gemeentesecretaris 

 
 
 
 

drs. H.M.W. ter Heegde, 
Burgemeester 

 


