
Beantwoording vragen SGP-fractie over agendapunt 5 (Integrale verordening sociaal domein)
Raadscommissievergadering van: 07 – 12 – 2022

Om een vlotte verwerking van alle vragen van alle fracties mogelijk te maken, hebben wij bij het invullen van dit format de volgende verzoeken:

 Wilt u a.u.b. gebruik maken van dít format en dit format NIET aanpassen door bijv. kolommen toe te voegen
 Levert u de vragen a.u.b. zo beknopt mogelijk aan | in lettertype Verdana 9 | a.u.b. één vraag per rij
 Gebruikt u a.u.b. voor ieder agendapunt een afzonderlijk formulier, zodat wij de vragen & antwoorden later bij het desbetreffende agendapunt kunnen opslaan

Vraag Antwoord

De Integrale verordening sociaal domein 2023 wordt na vaststelling op de 
gebruikelijke wijze gepubliceerd. Wat is de gebruikelijke wijze?

De gebruikelijke wijze van publiceren is dat de verordening op overheid.nl geplaatst 
wordt. Dit is een wettelijke verplichting.

Artikel 55: Er wordt van absolute getallen naar percentages gegaan.
Waarom is daar voor gekozen en is dat beter of minder goed voor de 
inwoners?

De reden om percentages in de verordening op te nemen is omdat dit nu ook de 
feitelijke situatie is. Door exacte bedragen in de verordening op te nemen bestaat het 
risico dat we de bedragen niet jaarlijks aanpassen aan de gestegen normbedragen. En
dat we met een aanpassing van de verordening naar de gemeenteraad moeten, ook al
is er verder geen aanpassing nodig. De inwoner heeft hiermee meer zekerheid dat de 
toeslag de juiste hoogte heeft.

Was-wordt tabel art 75, verwijzend naar pag. 35 verordening Sociaal domein:
Op welke wijze worden inwoners bij voorgenomen beleid betrokken? 
Concreet bijvoorbeeld t.a.v. nieuwe wijze van inkoop 2023?

Dit gebeurt op verschillende manieren. De adviesraad sociaal domein is een door de 
gemeente ingesteld adviesorgaan van inwoners en belangvertegenwoordigers die het 
college gevraagd en ongevraagd advies geeft over beleid aangaande het sociaal 
domein. De gemeente kan gebruik maken van cliëntenraden van zorgaanbieders. En 
bij grote beleidsvoornemens worden inwoners breed gevraagd mee te denken en een 
inspraakreactie te geven. 

Bij de inkoop 2023 zijn de adviesraden betrokken en is er een onafhankelijk 
cliëntenpanel geformeerd. 

art 10 par 10.1.5 (pag 9):
Hoe en door wie worden de criteria a t/m g getoetst (al dan niet 
voorafgaand aan toewijzing PGB)?

Dit gebeurt door medewerkers van Coöperatie De Kleine Schans

art 13.1.2 (pag. 17): Het college kan nadere regels vaststellen over welke overige 
en maatwerk voorzieningen op basis van het eerste lid beschikbaar zijn.
Hoe verhoudt zich dit tot art.12.1 : op de markt en vrij toegankelijk voor 

In artikel 12 en artikel 13 wordt het verschil gemaakt tussen algemeen toegankelijke 
voorziening, vrij toegankelijk voor iedere inwoner, en maatwerkvoorzieningen die 



Vraag Antwoord

iedere inwoner? alleen beschikbaar zijn voor mensen met een indicatie. 

m.b.t. advies en reactie ASD
 Het niet werken met tegenprestatie: is het voornemen er om dit voor de 
toekomst wel te gaan inventariseren/ uitrollen? Zo ja waarom? Zo nee, 
waarom niet? 

Alle bijstandsgerechtigden worden gemotiveerd tot het verrichten van passend 
vrijwilligerswerk. Hierbij wordt samen met de bijstandsgerechtigde gekeken naar welk 
soort vrijwilligerswerk aansluit bij zijn of haar interesses en kwaliteiten. Dit leidt tot 
een duurzame inzet en is de vrijwilliger van waarde voor de organisatie waar hij/zij 
werkt. Bij een tegenprestatie worden mensen verplicht tot het verrichten van bepaald 
vrijwilligerswerk op straffe van het korten op de uitkering als men dit weigert. Dit kan 
ingezet worden wanneer mensen niet werken aan hun re-integratie. We zetten in op 
duurzame vrijwillige inzet, maar als iemand niet meewerkt zetten we de 
tegenprestatie in. 

Vraag d van Adviesraad Sociaal Domein:
Medezeggenschap van cliënten ligt bij de hulpaanbieders (art.27). Het CDKS is ook 
een hulpaanbieder. Een inwonersraad is er niet meer. Hoe is de inspraak door 
cliënten nu geregeld bij CDKS? 
Antwoord: Op dit moment is de inspraak voor cliënten niet officieel geregeld. Dit 
maken onderdeel van de subsidiebeschikking voor 2023.

Kunt u uitleggen wat dit inhoudt: wordt de inspraak in de 
subsidiebeschikking voor 2023 geregeld?

We nemen in de subsidiebeschikking voor 2023 aan Coöperatie De Kleine Schans dat 
zij als zorgaanbieder de betrokkenheid van cliënten moeten organiseren. De vorm 
waarin ze dit organiseren is in beginsel vrij.


