Leidraad Adviesgroep Sociaal Domein
Gemeente Groningen1
Inleiding

De Adviesgroep Sociaal Domein Groningen (ASDG)2 is ontstaan uit de adviesorganen van de
gemeenten Groningen, Ten Boer en Haren. De directe aanleiding is de herindeling van deze 3
gemeenten per 1 januari 2019.
De gemeentelijke overheid heeft de opdracht hun inwoners te betrekken bij beleidsontwikkeling op
het gebied van de Wmo, de Jeugdwet en de Participatiewet.3
Met ingang van 1 januari 2021 start de Adviesgroep Sociaal Domein Groningen. Hiermee vervallen de
raden van de afzonderlijke gemeenten t.w. Stadadviseert, de Adviesraad Sociaal Domein Haren en de
Adviesraad Sociaal Domein Ten Boer.
De huidige gemeentelijke verordeningen adviesraden Sociaal Domein Haren en Ten Boer worden
ingetrokken en de verordening Stadadviseert wordt geldend verklaard voor de nieuwe gemeente
Groningen m.i.v. 1-1-2021.
Zowel de ASDG als de Cliëntenraad zullen in 2021 de mogelijkheden verkennen om tot
samenwerking te komen en de uitkomsten voor 2022 vast leggen. Als dit proces is afgerond zal een
nieuwe verordening ASDG worden voorgesteld ter vaststelling van college en Raad.
Samenstelling ASDG
De ASDG bestaat uit ongeveer 40 inwoners van de gemeente Groningen. Deze inwoners zijn
betrokken bij de onderdelen van het Sociaal Domein die onder de verantwoordelijkheid van de
gemeente vallen zoals o.a.: zorg en ondersteuning voor alle leeftijden, welbevinden, werk, inkomen,
armoede, toegankelijkheid, eenzaamheid, ontmoeting, mantelzorg, cliëntondersteuning, WIJ teams,
toegankelijkheid en contractering en subsidiëring van aanbieders van zorg en ondersteuning.
De stuurgroep werft 1x per jaar deelnemers voor de ASDG. De stuurgroep besluit over toelating tot
de ASDG. De samenstelling van de ASDG is een afspiegeling van de bevolkingssamenstelling waarin
de volgende criteria worden meegewogen:
o Postcode woonplek
o Netwerk
o Leeftijd
o Culturele achtergrond
o Kennis
o Ervaringsdeskundigheid
Het lidmaatschap van de ASDG is onverenigbaar met
- Het lidmaatschap van de gemeenteraad, raadscommissies of het college.
- Een dienstverband met de gemeente Groningen
- Het uitvoeren van commerciële activiteiten in het Sociale Domein
- Een vertegenwoordigende politieke functie
Leden verbinden zich voor 1 jaar en maximaal 4 jaar aan de ASDG. Deze termijn kan eenmaal
verlengd worden met maximaal 1 jaar. Een lid neemt minimaal deel aan één projectgroep per jaar.
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Deze leidraad is gebaseerd op het basisdocument voor de nieuwe adviesgroep, gemaakt door de projectgroep
Harmonisatie ASDG
2 De naam ASDG is een werknaam en zal door de deelnemers later worden aangepast.
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Art. 2.10 Jeugdwet, art. 2.1.3 lid 3 Wmo, art. 47 Participatiewet
Art. XXXX verordening Jeugdwet, art. XXX verordening Wmo
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Het lidmaatschap van de ASDG is op persoonlijke titel.
De leden van de ASDG kunnen een beroep doen op een vergoeding van de gemaakte onkosten
vanwege hun werkzaamheden voor de ASDG.
Profiel deelnemers ADSG
Het profiel van een deelnemer aan de ASDG is opgenomen in de bijlage
Reikwijdte ADSG
De ASDG is ingesteld op grond van de Wmo en de Jeugdwet. Vanuit het belang om integraal te
adviseren wordt, in samenspraak met de Cliëntenraad, ook geadviseerd over onderwerpen op basis
van de Participatiewet .
De ASDG adviseert gevraagd en ongevraagd het college van B&W. Adviezen van de ASDG worden
integraal bijgevoegd bij het betreffende raadsvoorstel. In het raadsvoorstel geeft het college aan op
welke wijze het advies van de ASDG is verwerkt.
Adviezen van de ASDG zijn openbaar en worden gepubliceerd op de website
Organisatie ASDG
Inrichting ASDG
De ASDG bestaat uit een stuurgroep, projectgroepen, externe ondersteuning en ambtelijke
ondersteuning. De organisatie van de ASDG is ingericht op het geven van 10 tot 15 adviezen op
jaarbasis.
ASDG brede bijeenkomsten
Per jaar worden er 4 tot 6 ASDG brede bijeenkomsten georganiseerd. Alle leden van de ASDG worden
hiervoor uitgenodigd. Tijdens deze bijeenkomsten doet in ieder geval de stuurgroep verslag van haar
werkzaamheden.
Deskundigheidsbevordering
Voor de ASDG is een budget beschikbaar voor deskundigheidsbevordering. Dit kunnen trainingen,
workshops, werkbezoeken o.i.d. zijn.
Stuurgroep
Samenstelling
De stuurgroep bestaat uit maximaal 6 mensen. De harmonisatieprojectgroep benoemt de eerste keer
(najaar 2020) de leden. Daarna benoemen de leden van de ASDG de leden van de stuurgroep. De
stuurgroep is verantwoordelijk voor de organisatie van de werkprocessen. De projectgroepen zijn
verantwoordelijk voor de inhoud/adviezen.
Huishoudelijke reglement Stuurgroep
De taken van de stuurgroep zijn organisatorisch van aard. Besluitvorming vindt plaats in de grote
groep van deelnemers.
In een eenvoudig reglement wordt vast gelegd:
- De taakverdeling binnen de stuurgroep: wie heeft welke verantwoordelijkheid en rol.
- Het rooster van aftreden.
- Taken Stuurgroep:
o Bevorderen van de onderlinge verbinding van de deelnemers door goede
communicatie & informatie, de organisatie van brede bijeenkomsten en
deskundigheidsbevordering
o Goede gesprekbegeleiding
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Secretariaatswerkzaamheden: verslaglegging, facilitering ruimtes, financiën,
archivering etc.
Monitoring projectgroepen: initiëren en voortgang bewaken van projectgroepen
Aanspreekpunt voor leden, beleidsmedewerkers en wethouder
Relaties onderhouden met raad, wethouder, programmamanagers en andere interne
en externe deskundigen
Raadsagenda bewaken
Regelmatig afstemmen met andere vormen van participatie ( stadpanel, de stem van
Groningen, politieke woensdag etc.)

Zittingsduur
De minimale zittingsduur in de stuurgroep is 1 jaar en de maximale zittingsduur is 4 jaar
Tijdsinvestering voor een lid van de stuurgroep is ongeveer 2 / 3 uur per week
Ondersteuning
Voor de ASDG/ stuurgroep is 24 uur externe ondersteuning beschikbaar. Daarin zit communicatie,
secretariaat werkzaamheden, interne verbinding gemeentelijk apparaat en proces -en
gespreksbegeleiding.
Ambtelijke ondersteuning
In overleg met de betreffende programmamanager is er interne ondersteuning.
Overleg
Een vertegenwoordiging van de stuurgroep overlegt 2-maandelijks met de verantwoordelijke
programmamanager(s) om de Lange Termijn Agenda en de interne ontwikkelingen te bespreken.
De stuurgroep overlegt 2x per jaar met de verantwoordelijk wethouder
Projectgroep
Een projectgroep wordt georganiseerd rond een adviestraject: meedenken bij de
beleidsontwikkeling, advies geven over het beleidsstuk, monitoring uitvoering. De monitoring kan
ook anders georganiseerd worden, bv als taak van de stuurgroep
Oprichting projectgroep
Een projectgroep wordt ingesteld door de stuurgroep en bestaat uit 5 tot 10 leden. Deze groep
bestaat voor de duur van de adviesaanvraag en kan in kleinere samenstelling het advies volgen en
monitoren. De projectgroep organiseert zelf haar werkwijze. Zij kan hiervoor een beroep doen op de
externe ondersteuning en de betreffende beleidsambtena(a)r(en).
Financiën
Beschikbare budget 2021:
De adviesraad Ten Boer
De adviesraad Haren
Stadadviseert
Totaal budget 2021

€ 5.000
€ 4.500
€120.000
€129.500

Begroting 2021
6 vergaderingen ASDG breed á €20 per lid
15 adviestrajecten á €300 per adviesaanvraag
Deskundigheidsbevordering á € 100 per lid
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€ 6.000
€ 4.500
€ 5.000

Onkostenvergoeding a €50 per lid
Abonnementen en literatuur
Kosten website
Kosten communicatie/nieuwsbrief en advertenties
Externe ondersteuning 0.66 fte x €80.000
Innovatie

Totaal
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2021

Exclusief uren ambtelijke ondersteuning
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€ 2.500
€ 3.000
€ 20.000
€ 10.000
€ 53.000
€ 16.000
€120 .0004

