Aanpassingen Verordening Adviesraad voor het Sociaal Domein 2018
Artikel 8: Faciliteiten en vergoedingen
Oud:
1. De gemeente Krimpen aan den IJssel stelt de volgende faciliteiten ter beschikking van de
Adviesraad:
a. een vergaderruimte met bijbehorende voorzieningen (op verzoek);
b. de mogelijkheid gebruik te maken van kopieervoorzieningen en dergelijke van de gemeente en
van de mogelijkheid post te verzenden.
2. Het college neemt jaarlijks een budget op in de begroting ten behoeve van de Adviesraad. Dit
budget is bestemd voor ondersteuning en deskundigheidsbevordering van de Adviesraad en voor
het vergoeden van onkosten.
3. Het lid van de Adviesraad ontvangt een vergoeding per vergadering (met een maximum van 8 per
kalenderjaar). De hoogte van de vergoeding is op basis van de vigerende verordening inzake de
vergoeding die een raadscommissielid ontvangt.
4. De voorzitter en secretaris van de Adviesraad ontvangen per vergadering een vergoeding van
200% op basis van
Nieuw:
1. Het college neemt jaarlijks een budget op in de begroting ten behoeve van de Adviesraad. Dit
budget is bestemd voor ondersteuning en deskundigheidsbevordering van de Adviesraad, voor
het huren van een vergaderruimte en voor het vergoeden van onkosten van leden van de
Adviesraad.
2. De voorzitter en secretaris van de Adviesraad ontvangen een vrijwilligersvergoeding per
vergadering (met een maximum van 8 per kalenderjaar). De hoogte van de vrijwilligersvergoeding
is 100% van de fiscaal vrijgestelde vrijwilligersvergoeding per maand.
3. Het lid van de Adviesraad ontvangt een vrijwilligersvergoeding per vergadering (met een
maximum van 8 per kalenderjaar). De hoogte van de vrijwilligersvergoeding is 50% van de fiscaal
vrijgestelde vrijwilligersvergoeding per maand.
Artikel 10: inwerkingtreding
Oud:
Deze verordening treedt in werking op 1 november 2014. Per gelijke datum worden de Verordening
Cliëntenparticipatie Krimpen aan den IJssel 2005 en de regeling Wmo adviesraad ingetrokken.
Nieuw:
Deze verordening treedt in werking de dag na zijn bekendmaking en werkt terug tot 1 januari 2018.
Per gelijke datum wordt de verordening Adviesraad Sociaal Domein 2014 ingetrokken.

Aanpassingen Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden
Krimpen aan den IJssel 2018 (herzien)
Artikel 2 lid 2: Vergoeding voor het bijwonen van commissievergaderingen
Oud:
Onder het commissielid als bedoeld in het tweede lid worden verstaan de voorzitter van de Commissie
Bezwaarschriften, en de voorzitter en secretaris van de Adviesraad Sociaal Domein.
Nieuw:
Onder het commissielid als bedoeld in het tweede lid wordt verstaan de voorzitter van de Commissie
Bezwaarschriften.
Artikel 16: Inwerkingtreding
Oud:
Deze verordening treedt in werking de dag na zijn bekendmaking.
Nieuw:
De Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden Krimpen aan den IJssel 2018
(herzien) treedt in werking de dag na zijn bekendmaking en werkt terug tot 1 januari 2018.

