
Grondslagen Adviesraad Sociaal Domein Nunspeet 
 
Artikel 2.1.3, lid 3 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) 
In de verordening wordt bepaald op welke wijze ingezetenen, waaronder in ieder geval cliënten of 
hun vertegenwoordigers, worden betrokken bij de uitvoering van deze wet, waarbij in ieder geval 
wordt geregeld de wijze waarop zij: 

• a. in de gelegenheid worden gesteld voorstellen voor het beleid te doen; 

• b. vroegtijdig in staat worden gesteld gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen bij 
de besluitvorming over verordeningen en beleidsvoorstellen; 

• c. worden voorzien van ondersteuning om hun rol effectief te kunnen vervullen; 

• d. deel kunnen nemen aan periodiek overleg; 

• e. onderwerpen voor de agenda van dit overleg kunnen aanmelden; 

• f. worden voorzien van de voor een adequate deelname aan het overleg benodigde in-
formatie. 

 
Artikel 23 van de Verordening Maatschappelijke ondersteuning gemeente Nunspeet 2018 
Betrekken van ingezetenen bij het beleid 

• 1. Het college stelt ingezetenen, waaronder in ieder geval cliënten of hun vertegenwoor-
digers, in de gelegenheid voorstellen voor het beleid betreffende maatschappelijke on-
dersteuning te doen, vroegtijdig gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen bij de be-
sluitvorming over verordeningen en beleidsvoorstellen betreffende maatschappelijke on-
dersteuning, en voorziet hen van ondersteuning om hun rol effectief te kunnen vervullen. 

• 2.Het college zorgt ervoor dat ingezetenen, waaronder in ieder geval cliënten of hun ver-
tegenwoordigers, kunnen deelnemen aan periodiek overleg, waarbij zij onderwerpen voor 
de agenda kunnen aanmelden, en dat zij worden voorzien van de voor een adequate 
deelname aan het overleg benodigde informatie. 

• 3. Het college stelt nadere regels vast ter uitvoering van het eerste en tweede lid 
 
Artikel 2.10 van de Jeugdwet 
De artikelen 2.1.3, derde lid van de WMO 2015, is van overeenkomstige toepassing. 
 
Artikel 47 van de Participatiewet 
De gemeenteraad stelt bij verordening regels over de wijze waarop de personen, bedoeld in arti-
kel 7, eerste lid, of hun vertegenwoordigers worden betrokken bij de uitvoering van deze wet, 
waarbij in ieder geval wordt geregeld de wijze waarop deze personen of hun vertegenwoordigers: 

• a. vroegtijdig in staat worden gesteld gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen bij 
de besluitvorming over verordeningen en beleidsvoorstellen; 

• b. worden voorzien van ondersteuning om hun rol effectief te kunnen vervullen; 

• c. deel kunnen nemen aan periodiek overleg; 

• d. onderwerpen voor de agenda van dit overleg kunnen aanmelden; 

• e. worden voorzien van de voor een adequate deelname aan het overleg benodigde in-
formatie. 

 
Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet gemeente Nunspeet 2015 
Artikel 1. In deze verordening wordt verstaan onder: 
a. Wet: de Participatiewet. In deze verordening wordt onder de Wet ook verstaan de Wet inko-

mensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) en 
de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandi-
gen (IOAZ). 

b. Cliënt: de persoon die een uitkering ontvangt van de gemeente Nunspeet op grond van de 
wet zoals bedoeld in het eerste lid, alsmede de persoon die behoort tot de personenkring zo-
als omschreven in artikel 7, eerste lid van de Participatiewet. 

c. Adviesraad: een onafhankelijk en zelfstandig adviesorgaan van het college in het kader van 
de cliëntenparticipatie zoals bedoeld in artikel 47 van de Participatiewet, ter vertegenwoordi-
ging van in de gemeente Nunspeet woonachtige cliënten. 

https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0035362&artikel=2.1.3&g=2019-08-23&z=2019-08-23
https://wetten.overheid.nl/BWBR0015703/2019-07-01#Hoofdstuk1_Paragraaf1.2_Artikel7
https://wetten.overheid.nl/BWBR0015703/2019-07-01#Hoofdstuk1_Paragraaf1.2_Artikel7
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Artikel 2. Betrekken adviesraad bij het beleid 
Het college betrekt de adviesraad bij de voorbereiding van het beleid in het kader van de wet, 
overeenkomstig de krachtens artikel 150 van de Gemeentewet gestelde regels met betrekking tot 
de wijze waarop inspraak wordt verleend.  
 
Artikel 3. Tijdig advies aanvragen 
Het college stelt de adviesraad vroegtijdig in de gelegenheid om gevraagd en ongevraagd advies 
uit te brengen bij de besluitvorming over verordeningen en beleidsregels betreffende de wet. 
 
Artikel 4. Ondersteuning adviesraad 
Het college voorziet de adviesraad van een adequate ondersteuning om hun rol effectief te kun-
nen vervullen. 
 
Artikel 5. Periodiek overleg 
Het college zorgt ervoor dat de adviesraad kan deelnemen aan periodiek overleg, waarbij zij on-
derwerpen voor de agenda kan aanmelden, en dat zij wordt voorzien van de voor een adequate 
deelname aan het overleg benodigde informatie en ondersteuning. 
 
Artikel 6. Betrekken cliënten bij de adviesraad 
Cliënten worden bij de adviesraad betrokken door vertegenwoordiging en spreekrecht bij openba-
re vergaderingen van de adviesraad 
 
Artikel 7. Nadere regels 
Het college stelt nadere regels vast ter uitvoering van het tweede tot en met zesde lid. 
 
Artikel 2, lid 3 van de Wet sociale werkvoorziening 
De gemeenteraad stelt bij verordening regels over de wijze waarop de ingezetenen die geïndi-
ceerd zijn of hun vertegenwoordigers worden betrokken bij de uitvoering van deze wet, waarbij in 
ieder geval wordt geregeld de wijze waarop: 
a. periodiek overleg wordt gevoerd met deze ingezetenen of hun vertegenwoordigers; 
b. deze ingezetenen of vertegenwoordigers onderwerpen voor de agenda van dit overleg kunnen 
aanmelden; 
c. zij worden voorzien van de voor een adequate deelname aan het overleg benodigde informatie. 


