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Betreft: 17003 Advies Verordening sociaal domein gemeente Woudenberg 2017 
 
Geacht College, 
 
Hierbij ontvangt u ons advies betreffende de verordening sociaal domein gemeente Woudenberg. Wij 
willen onze waardering uitspreken over de wijze waarop deze verordening is gepresenteerd aan de 
Adviesraad Sociaal Domein (ASD). Veel van onze vragen zijn al beantwoord in de toelichting. Het 
advies is voorbereid door een werkgroepje en besproken in onze vergadering van 22 maart 2017. Het 
advies wordt unaniem door de gehele ASD onderschreven. 
 
Algemeen 
De ASD adviseert positief over de verordening Sociaal Domein. De volgende argumenten zijn hiervoor 
doorslaggevend: 

1. De verordening voor het Sociaal Domein integraal te benaderen; 
2. De verordening hanteert het vertrekpunt: één individu of gezin, één aanpak 
3. De positie van de cliëntondersteuning is nu goed weergegeven. Wij adviseren om dit expliciet 

“onafhankelijke cliëntondersteuning” te noemen. 
4. De verordening schenkt voldoende aandacht aan de identiteit van Woudenbergers 
5. De verordening is naar ons oordeel gestructureerd en compleet 

 
Communicatie 
De ASD is benieuwd hoe de gemeente de inwoners gaat informeren over de verordening. Komt er 
voor inwoners een toelichting in “Jip en Janneke taal”? Deze vraag zien wij graag toegelicht. 
 
Vragen over de verordening 

1. Artikel 3.7 en 4.4 (pag 4 en 5).  Kunt aangeven met voorbeelden wat hiermee wordt bedoeld? 
2. Artikel 4 (pag 5) en 6 (pag 6). In de huidige opbouw van de verordening lijkt het alsof de 

aanvraag van een voorziening (artikel 6) los staat van het gesprek (artikel 4). Is het een 
oplossing om artikel 4 en 6 meer met elkaar te verbinden? 

3. Artikel 10 (pagina 7). Wij vragen aandacht voor een duidelijker formulering van lid 1 en 9 die 
uiteindelijk voor ´één uitleg vatbaar is.  Wat betreft lid 4 zou U kunnen overwegen om 
personen uit het sociaal netwerk maximaal gelijkwaardig te belonen ten opzichte van 
hulpverleners uit een professionele organisatie. Deze personen zullen toch ook moeten 
voldoen aan kwaliteitseisen (artikel 23)?  

4. Artikel 19a en 19b (pag 8). Hier wordt de term “goedkoopst passende bijdrage” gebezigd. 
Zouden deze artikelen kunnen worden aangepast zodat er een balans is tussen een gunstige 
prijs en voldoende kwaliteit? 

5. Artikel 20 (pag 11). Klopt het dat de eigen bijdrage zo hoog kan zijn dat de klant volledig alles 
betaalt?. Lid 3. Is het mogelijk om de tekst aan te passen zodat deze voor één uitleg vatbaar 
is. 

6. Artikel 31 (pag 14). Worden er daadwerkelijk subsidieplafonds vastgesteld door het College en 
heeft dit mogelijk gevolgen voor cliënten, bijvoorbeeld dat zij worden uitgesloten van 
voorzieningen? 

 
 



Wij zien uw reactie op ons advies met belangstelling tegemoet. Mocht u vragen hebben aarzel niet om 
contact met ons op te nemen. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 

 
 
 
 
Goof de Vor 

 
 
 
 
 
 
 


