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Betreft: 18016 Advies concept integrale vêrordening Sociaal Domein 2019 en nadere
Jeugdhulp en Wmo.

Geacht College,

Hierbij ontvangt u ons advies op het concept integrale verordening Sociaal Domein 2019 en
nadere regels Jeugdhulp en Wmo.

Algemeen.
1 Wti realiseren ons dat de aanleiding om aanpassingen in de documênten door te voeren

het gevolg is van de juridische en wettelijke ontwikkelingen en dat hierbii tevens van de
gelegenheid gebruik is gemaakt een aantal redactionele en technische wijzigingen door te
voeren.

2 Het feit dat u de wijzigingen in de tekst hebt toegelicht in de bijgevoegde 'was-wordt tabel-
lên', heeft de advisering voor ons zeer vergemakkelijkt. Hiervoor onze dank.

3 De integrale benadering waarderen wij positief en ondersteunen we,
4 De aandacht voor misbruik en fraude in de verordeningen ondersteunen we.

Advies.
1 De leesbaarheid van de verordening is een aandachtspunt, hoewel we beseffen dat dit

waarschijnlijk niet anders kan. Wij adviseren daarom door middel van eenvoudige taal de
toegankelijkheid van de voozieningen te bevorderen. Dit kan bijvoorbeeld door middelvan
A-4'tjes oveÍ een ondenrverp, zoals huishoudelijke hulp.

2 De leesbaarheid wordt vergroot door ook da integrale verordening Sociaal Domein, inclu-
sief de toelichting hierop, te voozien van paginanummêrs.

3 ln de aanbiedingsbrief (postregistratienummer:21 7136) staat onder het kopje 'Beoogd re-
sultaat (wat)", in de 1e zin het vertrekpunt vermeld. Wij adviseren de zin 'één gezin of indi-
vidu, één plan' aan te vullen met één hulpverleningsreglsseur.

4 Wii adviseren om te monitoren welk efiect de nog wettelijk vast te stellen nieuwe regelge-
ving m.b.t. abonnementstarief van €17,50 per vier weken heeft. Zal dit een aanzuigende
werking hebben op het gebruik van de vooziening of een drempelverhogende"

5 Ook adviseren wij toe te lichten welke principiële bealaren de VNG heeft tegen de invoe-
ring van deze maatregel.

Vragen.

Wii vragen ons af waarom in artikel 21 van de integrale verordening Sociaal Domein het
bedrag van het nieuw in te voeren abonnementstarief niet is vermeld. Oí komt dit in de in
2420 aan te passen varordening?



ln artikel 25 e.v. wordt gesproken over de kwaliteitseisen, het ondeaoek naar kwaliteit en
de recht- en doelmatigheid van de voozieningen. Het feit dat hiervoor een ambtenaar ls
aangesteld geefr naar onze mening nog geen garantie voor de feitelijk geleverde kwaliteit.
Onze vraag is daarom hoe dit feitelijk wordt bawaakt en worden de uiUeomsten van het
toezicht ook openbaar gemaakt.

Wij hopen u hiermee van dionst te zijn geweest. Mochten er bij u nog vragen zijn betreffende
onze advisering dan vememen wij dat graag.

Met vriendelijke groet,

Goof de Vor, voorzitter


