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Onderwerp 
Verordening Maatschappelijke Adviesraad Albrandswaard 2015 
 
Geadviseerde beslissing raad 
De Verordening Maatschappelijk Adviesraad Albrandswaard 2015 vast te stellen. 
 
Inleiding 
In de Participatiewet, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet en de Wet sociale 
werkvoorzieningen (Wsw) is bepaald dat de gemeenteraad bij Verordening regels vaststelt over de 
wijze waarop personen worden betrokken bij de uitvoering van deze wetten. Door cliëntenparticipatie 
worden ingezetenen en belanghebbenden op interactieve wijze betrokken bij de ontwikkeling van 
gemeentelijk beleid. In Albrandswaard wordt sinds 2013 deze rol vervuld door de Maatschappelijke 
Adviesraad Albrandswaard. De Verordening, die de basis vormt voor de Maatschappelijke Adviesraad 
Albrandswaard, is echter nog niet aangepast aan de invoering van de Jeugdwet en Participatiewet en 
dient geactualiseerd te worden om aan deze wetten te voldoen. In bijlage 2 zijn de wijzigingen ten 
opzichte van de huidige Verordening gemarkeerd. 
 
Beoogd effect 
Door de Verordening aan te passen voldoet de gemeente aan de wettelijke voorschriften voor 
cliëntenparticipatie zoals die zijn verwoord in de Participatiewet (artikel 47 Pw), de Wet 
maatschappelijke ondersteuning (artikel 2.1.3 Wmo), de Jeugdwet (artikel 2.10 Jeugdwet) en de Wet 
sociale werkvoorzieningen (artikel 2, lid 3 Wsw). Daarnaast zijn de verwijzingen naar de wetten nu niet 
meer juist, door de aanpassing zijn deze weer actueel. 
 
Relatie met beleidskaders 
De Participatiewet, de Wmo, de Jeugdwet en de Wsw. Daarnaast is er een relatie met de 
Gemeentewet (Inspraakverordening). 
 
Argumenten 

1. Door de Verordening aan te passen voldoen we als gemeente aan de wettelijke voorschriften 
voor cliëntenparticipatie. 

2. In de huidige Verordening wordt de Wwb genoemd, deze wet is per 1 januari 2015 vervangen 
door de Participatiewet. Dit moet nog in de Verordening verwerkt worden zodat er naar de 
juiste wetsartikelen verwezen wordt.  

3. De Jeugdwet is niet in de huidige Verordening opgenomen, terwijl de Maatschappelijke 
Adviesraad wel adviseert over het beleid dat op basis van deze wet gemaakt wordt. Door de 
Jeugdwet toe te voegen komt de Verordening weer overeen met de huidige situatie. 

 
Communicatie/participatie na besluitvorming 
Na uw besluitvorming wordt de Verordening gepubliceerd in de Schakel en op overheid.nl. Ook zal de 
Maatschappelijke Adviesraad Albrandswaard geïnformeerd worden over uw besluit.  
 
 
 
 
 
 
 
 



Bijlagen/ter inzage liggende stukken 
1. Verordening Maatschappelijke Adviesraad Albrandswaard 2015 (989227) 

 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de burgemeester, 

  
Hans Cats drs. Hans-Christoph Wagner 
 


