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Regeling adviescommissie Innovatie Sociaal Domein
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Kampen,
Gelezen het voorstel van 10 maart 2015, kenmerk 15ADV00123,
Gelet op artikel 84 van de Gemeentewet,
Gelet op artikel 8 van de Subsidieregeling innovatie sociaal domein,
Besluit vast te stellen de
Regeling adviescommissie Innovatie Sociaal Domein

Artikel 1 Begripsomschrijvingen
In deze regeling wordt verstaan onder:
aanbieders: organisaties actief binnen het sociaal domein met werkgebied gemeente Kampen;
college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Kampen;
commissie: de adviescommissie Innovatie Sociaal Domein;
MO-adviesraad: het adviesorgaan ingesteld in de Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet,
Wmo en Jeugdwet gemeente Kampen;
sociaal domein: de beleidsterreinen werk en inkomen, zorg, welzijn, opvoeding en jeugdzorg,
voor zover de uitvoering daarvan berust bij de gemeenten;
subsidieregeling: de Subsidieregeling innovatie sociaal domein.
-

Artikel 2 Instelling commissie
Er is een adviescommissie Innovatie Sociaal Domein (hierna: de commissie).

Artikel 3 Taak commissie
De commissie adviseert het college over het toekennen van punten aan ontvangen subsidieaanvragen
op grond van de subsidieregeling met inachtneming van de in die regeling aangegeven kaders en over
het vaststellen van op grond van de subsidieregeling verleende subsidies.

Artikel 4 Samenstelling commissie
1.
2.

De commissie bestaat uit zeven leden.
De commissie is als volgt samengesteld:
één lid op voordracht van MO-adviesraad;
a.
twee leden, zijnde medewerkers van Team Beleid en Subsidies van de gemeente Kampen;
b.
één lid vanuit de aanbieders met een bestuurlijke functie, niet zijnde van dezelfde organisatie
c.
als bij d;
één lid vanuit de aanbieders met een uitvoerende functie, niet zijnde van dezelfde organisatie
d.
als bij c;
één innovatieve ondernemer buiten het sociaal domein;
e.
de voorzitter, zijnde de Programmamanager Sociaal Domein van de gemeente Kampen.
f.

Artikel 5 Ondersteuning commissie
De commissie wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris. Deze is geen lid van de commissie.

Artikel 6 Benoeming en zittingsduur
1.
2.
3.
4.

De in artikel 4, tweede lid genoemde commissieleden worden benoemd door het college.
Er worden geen plaatsvervangende leden benoemd.
De zittingsduur van de in artikel 4, tweede lid genoemde leden is 2 jaar. Deze periode kan eenmaal
worden verlengd met maximaal 2 jaar.
Het lidmaatschap van de commissie eindigt:
door het aflopen van de periode waarvoor het lid is benoemd;
a.
door overlijden;
b.
het niet langer voldoen aan de in artikel 4, tweede lid aangegeven vertegenwoordiging;
c.
door vrijwillig ontslag;
d.
wegens disfunctioneren, middels een daartoe strekkend besluit van het college.
e.

Artikel 7 Vergadering en werkwijze
1.
2.
3.

1

De commissie vergadert indien de voorzitter het nodig acht.
De vergaderingen van de commissie zijn niet openbaar.
De vergaderingen vinden in de regel plaats in het stadhuis van de gemeente.

Cvdr 2016 nr. CVDR365374_1

18 oktober 2016

Artikel 8 Besluitvorming
1.
2.

Besluiten over het uitbrengen van advies kunnen uitsluitend worden genomen indien tenminste
3 leden aanwezig zijn.
De commissieleden nemen geen deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien daarbij hun
onpartijdigheid in het geding kan zijn.

Artikel 9 Advisering
1.

2.
3.
4.

In het advies van de commissie als bedoeld in artikel 8 van de subsidieregeling wordt per subsidieaanvraag per in artikel 8, tweede lid van de subsidieregeling genoemde 3 criteria het door de
commissie geadviseerde aantal punten vermeld, alsmede de daarbij behorende motivering en
het totaal aantal punten voor de betreffende subsidieaanvraag.
Het door de commissie uitgebrachte advies wordt ondertekend door de voorzitter.
De commissie zorgt dat het advies uiterlijk 6 weken na indieningsdatum aan het college wordt
uitgebracht.
Het advies van de commissie is openbaar.

Artikel 10 Geheimhouding
Artikel 86 van de Gemeentewet is van toepassing.

Artikel 11 Presentiegeld, reiskosten en overige onkosten
Het in artikel 4, tweede lid onder a bedoelde lid die zelf geen zitting heeft in de MO-adviesraad, ontvangt
presentiegeld voor aanwezigheid bij vergaderingen van de commissie conform de regeling die ook
geldt voor leden van een raadscommissie niet zijnde raadslid.

Artikel 12 Bijzondere bepalingen
In alle gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslist het college.

Artikel 13 Citeertitel en inwerkingtreding
1.
2.

Deze regeling wordt aangehaald als Regeling adviescommissie Innovatie Sociaal Domein.
Deze regeling treedt gelijktijdig met de Subsidieregeling innovatie sociaal domein in werking.

Aldus vastgesteld in de collegevergadering van 17 maart 2015.
Burgemeester en wethouders van de gemeente Kampen,
secretaris,
J.F. Goedegebure
burgemeester,
drs. mr. B. Koelewijn
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