
RAADSVOORSTEL  
2017

Datum 
voorstel: 19 april 2017

Registratiekenmerk: 185 296

Raadsvergadering van : 18 mei 2017

Vergadering Commissie van: 9 mei 2017

Portefeuillehouder: D.P. de Kruif

Behandelend ambtenaar: S. Gabriёls/ R. Lammers/ M. Bomhof 

Afdeling Beleid & Ontwikkeling

Onderwerp / voorstel:
Integrale verordening sociaal domein gemeente 
Woudenberg 2017

Aan de Raad.

Voorstel
Wij stellen u voor in te stemmen met de Integrale verordening sociaal domein gemeente 
Woudenberg 2017

Inleiding
Met de invoering van de Jeugdwet, de Participatiewet en de Wet maatschappelijke 
ondersteuning is de gemeente Woudenberg verantwoordelijk geworden voor de 
ondersteuning en dienstverlening aan een grotere groep inwoners. Dit hebben we als 
kans aangepakt om in de uitvoering (team Loket De Kleine Schans en het Sociaal Team) 
deze drie werelden nauwer aan elkaar te verbinden, waardoor een integrale benadering 
en maatwerk voor inwoners beter mogelijk wordt. Alle drie de wetgevingen vragen 
daarnaast om verschillende regels vast te leggen middels een verordening. In het 
bijgevoegde concept Integrale verordening sociaal domein gemeente Woudenberg 2017 
zijn deze regels geïntegreerd en geactualiseerd. 

Centrale vraag
Kunt u instemmen met bijgevoegde concept verordening sociaal domein gemeente 
Woudenberg 2017?

Beoogd resultaat
De verordening geeft invulling aan één integraal proces in het sociaal domein met als 
vertrekpunt: ‘één individu of gezin, één plan’. De vraag staat centraal in één proces, 
waarbij wordt gezocht naar maatwerk en verbinding op het gehele sociale domein 
(ongeacht de vraag van de inwoner en het terrein waarbinnen de vraag valt). 
Inwoners die zich met ondersteuningsvragen bij de gemeente melden, kunnen van de 
gemeente verwachten dat zij goed onderzoek verricht en dat dit onderzoek in goede 
samenspraak met de inwoners om wie het gaat uitgevoerd wordt. Samen met 
betrokkenen komt de gemeente tot een zo goed mogelijk afgestemde dienstverlening. 



Kader
 Beleidskader sociaal domein
 Uitvoeringsprogramma sociaal domein
 Jeugdwet
 WMO
 Participatiewet

Argumenten

1. Integrale concept verordening sociaal Domein 
Een belangrijke doelstelling binnen het sociaal domein is een integrale benadering van 
inwoners met een ondersteuningsvraag. Bij de start van de transities was er echter nog 
weinig ervaring om de verordeningenplicht, in de geest van de wetgevingen, integraal op 
te pakken. Inmiddels is hier meer ervaring mee opgedaan in het land en willen wij ook 
onze integrale benadering borgen binnen onze verordeningenplicht. Het vernieuwende 
karakter van de verordening wordt daarmee vooral zichtbaar in hoofdstuk 2: integrale 
benadering. Het proces van melding tot beschikking is waar mogelijk uniform beschreven.

2. Belangrijkste wijzigingen binnen de verordening(en)
- Verschuiving van artikelen van nadere regels naar verordening
Om het integraal proces te verankeren in de verordening is ervoor gekozen om alle 
artikelen in de nadere regels rondom het toegangsproces vanuit de WMO en jeugdhulp te 
verschuiven naar de verordening. De flexibiliteit die eerder nodig werd geacht om ze in 
de nadere regels te beschrijven wordt nu niet meer nodig geacht. 
Daarentegen wordt de verordening op sommige punten verder uitgewerkt in nadere 
regels en beleid. In de verordeningen worden bepaalde regelgevende bevoegdheden aan 
het college gedelegeerd. Het college kan met gebruikmaking van deze bevoegdheden 
nadere regelgeving vaststellen. Bijvoorbeeld rondom de eigen bijdragesystematiek of de 
hoogte van een persoonsgebonden budget (PGB).
Na vaststelling van de verordening zullen de nadere regels ter besluitvorming aan het 
college worden voorgelegd, waarna ze ter kennisname aan de raad worden aangeboden.

- Integraal proces
De verordening geeft invulling aan één integraal proces in het sociaal domein met als 
vertrekpunt: ‘één individu of gezin, één plan’. De vraag staat centraal in één proces, 
waarbij wordt gezocht naar maatwerk en verbinding op het gehele sociale domein 
(ongeacht de vraag van de inwoner en het terrein waarbinnen de vraag valt). Inwoners 
die zich met ondersteuningsvragen bij de gemeente melden, kunnen van de gemeente 
verwachten dat zij goed onderzoek verricht en dat dit onderzoek in goede samenspraak 
met de inwoners om wie het gaat uitgevoerd wordt. Samen met betrokkenen komt de 
gemeente tot een zo goed mogelijk afgestemde dienstverlening.

- Begripsbepalingen
Waar mogelijk is gewerkt met eenduidige begrippen, waarbij de grondslag van de drie 
wetgevingen is verbonden aan het specifieke begrip om zo het integrale proces te 
bevorderen

- Toevoegen algemene bepalingen
In de inleiding/algemene bepalingen wordt specifiek stil gestaan bij de geest van de 
Wetten en ons beleid, omdat dit als basis dient voor onze dienstverlening.

- Wijzigingen vanuit gesprekken met cliënten/cliëntervaringsonderzoeken
1. Vooraf cliënten informeren over de gang van zaken van een gesprek
Artikel 2.2. is aangevuld met informatie over het keukentafelgesprek
2. In de onderzoeksfase rekening houden met het huidige informele netwerk en de rol die 
sociale contacten spelen bij het huishouden. In de toelichting wordt hier bij artikel 4, lid c 
uitgebreider bij stilgestaan.
3. In de onderzoeksfase  rekening houden met eerder ingezette ondersteuning. Indien 
gewenst eerder uitgevoerde diagnostiek en ondersteuning meenemen in de afweging 
binnen het onderzoek. 
Artikel 4, lid a is hiermee aangevuld.
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4. In onderzoek aandacht voor voorlichting over de te betalen eigen bijdrage (Wmo).
Wijziging: Artikel 4, lid j is toegevoegd.

- Diverse uitspaken Centrale Raad van Beroep hebben geleid tot wijzigingen
Met name op het gebied van hulp bij het huishouden zijn er verschillende uitspraken 
geweest. Deze uitspraken beïnvloeden de bepalingen van de Wmo 2015 maar 
verduidelijken deze ook. De uitspraken hebben vooral landelijk voor discussie gezorgd 
met betrekking tot de vraag wanneer een gemeenteraad een bevoegdheid mag 
delegeren aan het college. Een discussie die voornamelijk betrekking heeft op de 
medebewindswetgeving geregeld is in de Grondwet, Gemeentewet en de Wmo 2015.
Naar aanleiding van deze uitspraken en voornoemde discussie heeft de VNG de ‘Model 
Verordening maatschappelijke ondersteuning 2015’ aangepast. De model verordening is 
vervolgens vertaald naar de lokale situatie. 

- Artikel 11a Opschorting betaling uit het pgb
In bepaalde gevallen is opschorting van een betaling uit een pgb naar aanleiding van een 
declaratie een beter instrument dan beëindiging of weigering of zelfs intrekken of herzien 
van het verleningsbesluit. Door opschorting kan ruimte geboden worden voor 
herstelmaatregelen of nader onderzoek. Het is aan de SVB om te beslissen over te gaan 
tot opschorting. Dit kan echter ook op verzoek van het college, mits dit met de 
toepassing van bij de verordening gestelde regels gebeurt. Dit is nu geregeld.

In de bijlage zijn alle voorgestelde wijzigingen per wet toegevoegd.

3. Tegenprestatie
De verordening gaat ook over de tegenprestatie en de wijze waarop we deze kunnen 
inzetten. Er ligt nog een vraag van de raad om de voor- en nadelen van de tegenprestatie 
te duiden. Deze duiding nemen we mee in dit raadsvoorstel.

Voordelen tegenprestatie:
 Een tegenprestatie is nuttig voor de samenleving
 Een tegenprestatie kan nuttig zijn voor de persoon zelf: ik kan wat terug doen voor 

de maatschappij
 Een tegenprestatie heeft een activerende werking en leidt tot participatie
 Een tegenprestatie kan verplicht opgelegd worden

Nadelen tegenprestatie:
 De tegenprestatie is beperkt in duur en tijd
 De tegenprestatie mag niet als re-integratiemiddel ingezet worden
 De tegenprestatie mag niet leiden tot verdringing

 
Tijdens de raadsinformatieavond op 31 maart 2016 bent u geïnformeerd over het re-
integratiebeleid, en meer specifiek over de tegenprestatie. Ook is gesproken over de 
verschillen tussen een tegenprestatie en vrijwilligerswerk. 
Het verschil tussen de tegenprestatie en vrijwilligerswerk is minimaal, en zit hem met 
name in de beperking in aantal uren per week en periode dat de tegenprestatie maximaal 
mag duren. Vrijwilligerswerk daarentegen mag je zolang doen als je wilt. Het is duidelijk, 
dat inzet van vrijwilligers voor een organisatie een stuk aantrekkelijker is. Het biedt meer 
continuïteit voor de werkzaamheden die uitgevoerd moeten worden. 
Alle voordelen van de tegenprestatie zien we dan ook terug bij vrijwilligerswerk, terwijl de 
nadelen er niet zijn. Zelfs het verplichten om vrijwilligerswerk te verrichten, is mogelijk bij 
inwoners met een bijstandsuitkering, als dit relevant is voor de weg naar 
arbeidsdeelname voor die persoon. Het meest belangrijk daarbij achten wij echter het 
motiveren van de cliënt om zich actief in te zetten. In de praktijk merken wij ook zelden 
dat een klant niet ‘wil’. De inzet van onze begeleiding is dan ook bij voorkeur gericht op 
vrijwilligerswerk (uiteraard als betaald werk nog niet mogelijk is), omdat dit meer 
perspectief voor zowel de cliënt als de organisatie biedt.

Duurzaamheid
De verordening geeft invulling aan één integraal proces in het sociaal domein met als 
vertrekpunt: ‘één huishouden, één plan’. 
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Hiermee willen we bereiken dat de persoon of het huishouden na verloop van tijd 
duurzaam zelfredzaam is.

Draagvlak
Voor de wijzigingen binnen de verordening is gebruik gemaakt van de resultaten van 
cliëntonderzoeken en gesprekken met cliënten. Daarnaast zijn de voorgestelde 
wijzigingen nauw afgestemd met de uitvoering en de regiogemeenten. Ten slotte heeft de 
concept verordening van 14 maart tot 11 april 2017 ter inspraak gelegen. De Adviesraad 
Sociaal domein en één inwoner hebben van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. De input 
vanuit de inspraak is in een aparte inspraaknotitie verwerkt.

Financiële consequenties
Geen

Aanpak/uitvoering
Normaliter worden de huidige verordeningen als bijlage toegevoegd aan het 
raadsvoorstel. Omdat het in deze situatie zeven verordeningen betreft, is vanwege 
praktische redenen gekozen deze niet toe te voegen. Uiteraard zijn deze wel beschikbaar 
via internet, of op te vragen bij de beleidsmedewerkers. 

Na vaststelling door de gemeenteraad zal samen met de uitvoerende medewerkers 
besproken worden wat de nieuwe verordening betekent voor de werkwijze binnen het 
sociaal domein. 

Conclusie
Met het opstellen van een integrale verordening sociaal domein kunnen we beter 
invulling geven aan het principe één huishouden, één plan.

Communicatie
Na vaststelling van de verordening wordt dit officieel (gemeentenieuws en officiële 
bekendmakingen.nl) kenbaar gemaakt.

Burgemeester en wethouders van Woudenberg

S.M.T. van der Marck-Verschoor T. Cnossen
Secretaris Burgemeester

Bijlagen:
- Specifieke wijzigingen per wet
- Integrale verordening sociaal domein gemeente Woudenberg 2017 inclusief toelichting
- Inspraaknotitie 
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Specifieke wijzigingen per wet

WMO
- Wijziging in verband met Modelverordening Wmo 2015
Artikel 16. Verhouding prijs kwaliteit en levering voorziening door derden
De aanleiding tot de wijziging van de modelverordening maatschappelijke ondersteuning 
2015 is een wijziging van het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 met ingang van 1 juni 2017. 
Er wordt een nieuw artikel 5.4 toegevoegd aan het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 dat tot 
doel heeft dat een gemeente een reële prijs betaalt voor een Wmo dienst, waarmee de 
aanbieder kan voldoen aan de gemeentelijke eisen van kwaliteit en continuïteit van deze 
dienst en de arbeidsrechtelijke verplichtingen aan de beroepskracht die deze dienst 
verleent aan de cliënt. Als gevolg hiervan is artikel 16 uit de verordening Sociaal Domein 
Woudenberg gewijzigd. 

- Artikel 21 is toegevoegd. 
In de verordening wordt bepaald dat cliënten een bijdrage verschuldigd zijn voor diverse 
vormen van een algemene voorziening. Alle bedragen worden expliciet benoemd en 
voldoen daarmee aan de uitspraken van de Centrale Raad van Beroep.

- Artikel 25 is toegevoegd. Onderzoek naar kwaliteit en recht- en doelmatigheid 
maatwerkvoorzieningen en pgb’s

Op grond van de Wmo 2015 moet het college periodiek onderzoeken of er aanleiding is 
om een besluit tot verstrekking van een maatwerkvoorziening of toekenning van een pgb 
te heroverwegen. Soms bestaat er echter twijfel over de kwaliteit, doelmatigheid en 
rechtmatigheid van geleverde ondersteuning en biedt het onderzoek in het kader van 
artikel 2.3.9. Wmo 2015 onvoldoende houvast. In het bijzonder bij thuisondersteuning en 
beschermd wonen. Door opname van dit artikel wordt een extra instrument gecreëerd om 
hier goed naar te kunnen kijken.

- Artikel 28
Dit artikel is niet nieuw, maar is wel duidelijker. Bij verordening moet in ieder geval 
voorzien worden in een procedure die waarborgt dat alle mantelzorgers die aan de 
overige voorwaarden voldoen voor het ontvangen van een blijk van waardering in 
aanmerking kunnen worden gebracht; lid 1. De wijze waarop bepaald wordt waaruit de 
jaarlijkse blijk van waardering bestaat wordt geregeld door lid 2.

JEUGDHULP
- gebruikelijke hulp
Het begrip “gebruikelijke hulp” werd al in de Wmo verordening gebruikt, maar nog niet in de 
jeugd verordening. Dit is toegevoegd naar aanleiding van jurisprudentie. 
De Jeugdwet en WMO kennen het begrip gebruikelijke hulp niet. Het begrip is deels 
overgenomen uit het (voormalige) Besluit zorgaanspraken AWBZ. Het begrip is van 
belang voor de oude AWBZ-functies begeleiding, persoonlijke verzorging en verblijf die 
per 1 januari 2015 zijn overgekomen naar de Jeugdwet en WMO. Het uitgangspunt is dat 
jeugdhulp/wmo niet hoeft te worden ingezet voor zover sprake is van gebruikelijke hulp. 
Naar aanleiding van een brief van staatsecretaris van Rijn d.d. 7 december 2015 en 
rechterlijke uitspraak met betrekking tot gebruikelijke zorg lijkt het noodzakelijk dit op te 
nemen in de verordening. In de oude verordening ontbreekt voor jeugdhulp een 
weigeringsgrond met betrekking tot gebruikelijke hulp. In de nadere regels wordt het 
begrip verder uitgewerkt. Vervolgens wordt een richtlijn voor het sociaal team uitgewerkt 
hoe zij kunnen afwegen welke hulp gebruikelijk is. Wijziging: toevoeging gebruikelijk hulp 
in artikel 4, lid c. en artikel 9, lid 1 en 3 .

- ouderbijdrage
Alle artikelen met betrekking tot het innen van ouderbijdrage zijn verwijderd, verwijzingen 
naar het innen van ouderbijdrage in andere artikelen en in de toelichting zijn verwijderd.

WERK EN INKOMEN
- Artikel 34 werkervaringsplaats is toegevoegd.
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Hoewel het niet nieuw is om cliënten tijdelijk een werkervaringplaats of stage aan te 
bieden, krijgt het met het opnemen in een apart artikel een duidelijker plek in het rijtje 
van instrumenten om iemand richting werk te begeleiden. Met name voor de groep 
vergunninghouders kan dit een goede mogelijkheid zijn.

- Artikel 38 beschut werk.
Met ingang van 1 januari 2017 zijn gemeenten verplicht om inwoners een beschut werk 
plek aan te bieden als iemand geïndiceerd is. De taakstelling voor Woudenberg is 1 per 
jaar.

- Artikel 41 Loonkostensubsidie.
Er zijn twee wetswijzigingen: loonkostensubsidie kan voortaan het eerste half jaar ook 
forfaitair op 50% vastgesteld worden. Daarnaast kan ook via de praktijkroute alsnog 
loonkostensubsidie toegekend worden aan jongeren die recent uit het Praktijkonderwijs of 
Voortgezet speciaal onderwijs naar werk zijn uitgestroomd, maar toch niet 100% 
loonwaarde hebben.

- Artikel no riskpolis
De no riskpolis is komen te vervallen omdat deze regeling is overgegaan naar het UWV.

- Artikel 55 Begrippen individuele inkomenstoeslag.
Aan dit artikel is de term bijstandsnorm toegevoegd, zodat duidelijk wordt dat de 
kostendelersnorm ook bij het vaststellen van deze toeslag gehanteerd wordt.

- Artikel 58 Hoogte.
De hoogte van de toeslag is gebaseerd op 40% van de bijstandsnorm. Jaarlijks zullen 
deze bedragen aangepast worden; de bekendmaking daarvan zal o.a. via het 
gemeentenieuws plaatsvinden.

- Artikel 66 Gedragingen IOAW en IOAZ
Dit artikel is uitgebreid met de punten 5 tot en met 8 van de derde categorie. Het betreft 
de bevoegdheid van het college om een uitkering op grond van de IOAW of IOAZ blijvend 
of tijdelijk te weigeren indien iemand verwijtbaar werkloos is geworden.

Verder zijn er kleine wijzigingen aangebracht zodat het beter aansluit bij de praktijk en 
aansluit bij de wettelijke opdracht.

Pagina geprint op: 0 XXX 0000, 00:00 uur Pagina: 6 Voorstel: 
/var/websites/gemeentebestuur.woudenberg.nl/documenten/convert/03c6f90d-66d7-46b4-b986-
780612a01efc.docx


