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Geachte heer De Vor, 

 

Allereerst hartelijk dank voor uw positieve advies ten aanzien van de concept Nadere 

regels sociaal domein.  

 

Hieronder staan we graag stil bij de door uw gemaakte opmerking en gestelde vragen in 

uw advies. 

 

Communicatie 

U geeft aan benieuwd te zijn hoe de gemeente de inwoners gaat informeren over de 

nadere regels en de verordening. Ons streven is om onze inwoners zo goed mogelijk te 

informeren. Wij zien vijf manieren waarop we de inwoners op een passende manier 

kunnen informeren. 

1. Inwoners worden door middel van een persbericht/gemeentenieuwsbericht 

geïnformeerd over de vaststelling van de nadere regels en verordening.  

2. Mensen nemen het beste informatie op als de informatie wordt aangeboden op 

het moment dat het relevant voor hen is en persoonlijk aan hen is gericht. 

Daarom informeren we mensen gericht per brief of in een persoonlijk contact op 

het moment dat er zaken wijzigen die betrekking hebben op hun (dagelijks) 

leven. 

3. Daarnaast wordt er in het klantencontact gewezen op de gevolgde procedure en 

de rechten en plichten, welke direct afgeleid zijn van de verordening en de 

nadere regels. Ook kan de onafhankelijke cliëntenondersteuner hierbij een rol 

vervullen. 

4. Verder zijn we momenteel bezig met de website voor Loket de Kleine Schans. 

Deze website heeft als doel  om inwoners met een ondersteuningsbehoefte op 

een juiste manier te informeren over de mogelijkheden voor zorg en 

ondersteuning binnen het sociaal domein. Deze website gaat naar verwachting 

eerste helft van 2018 live. 

5. In algemene zin vragen de verordening en nadere regels veel juridische 

begrippen. Dit komt de leesbaarheid niet altijd ten goede. Bij landelijke 
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adviesbureaus zijn er ontwikkelingen ter versimpeling en vereenvoudiging van de 

verordeningen en nadere regels. Wij volgen deze ontwikkelingen nauwgezet. 

 

Vragen 

 Artikel 3.1 Budgetperiode hulpmiddelen: Kunt u aangeven wat hier concreet 

bedoeld wordt?  

In dit artikel wordt bedoeld dat wat de PGB-houder met zijn/haar budget doet 

moet overeenkomen met de maatwerkvoorziening waarvoor hij/zij een indicatie 

heeft ontvangen. Dus hij/zij kan de PGB niet naar eigen goeddunken voor iets 

anders inzetten.  

 

 Artikel 5.3 Beschermd wonen: Is het door het College vastgestelde tarief in het 

Financieel besluit toereikend en kunt U dat onderbouwen?  

Aangehouden wordt de tariefstelling zoals die door de centrumgemeente 

Amersfoort is berekend en binnen de regio geldt. Wij gaan er vanuit dat dit tarief 

toereikend is. 

 

 Artikel 17.2 en 4 Ondersteuning bij het wonen: Kunt u toelichten wat concreet 

wordt bedoeld met “noodzakelijk gebruiksruimte(n)” en het “normaal gebruik” 

van de woning?  

Noodzakelijke gebruiksruimte zijn wat ons betreft ruimten waarin geleefd, 

gekookt, gewassen en geslapen kan worden. Het gebruik van die ruimte dient 

dan te geschieden zoals het een goed huisvader betaamt. Daarbij gaan we er dus 

vanuit dat men zich redelijkerwijs en verantwoord gedraagt dat alles gedaan 

wordt wat nodig is om schade aan die ruimte te voorkomen. 

 

 Artikel 22.2 Omvang gebruik regiotaxi: De formulering vraagt nog een 

redactieslag. 

Dank voor uw opmerking. Wij hebben de tekst als volgt aangepast: 

‘De cliënt die naar het oordeel van het college bij het vervoer met het collectief 

(openbaar) vervoer is aangewezen op persoonlijke begeleiding, kan een 

begeleider gratis laten meereizen.’ 

 

 De motivatie waarom de artikelen met betrekking tot maatwerkvoorzieningen 

zijn verschoven van de verordening naar de nadere regels zien wij graag nader 

toegelicht met meer redenen omkleed dan is toegelicht in het College-advies;  
Naast de genoemde argumentatie in het collegevoorstel is een reden om 

artikelen vast te stellen in de nadere regels dat criteria van 

maatwerkvoorzieningen meer aan verandering onderhevig zijn dan de 

bovenliggende artikelen  beschreven in de verordening. Nadere regels zijn ook bij 

verordening vastgesteld, maar kunnen sneller en eenvoudiger gewijzigd worden, 

omdat het slechts een collegebesluit vraagt en geen raadsbesluit. We zijn nog 

volop in ontwikkeling binnen het sociaal domein en criteria op dit specifieke 

niveau vragen daarom flexibiliteit om adequaat te kunnen reageren op 

jurisprudentie of bij problemen in de uitvoering van de regels.  

Wij hebben besloten het college voor te stellen om de aangepaste nadere regels vast te 

stellen. Bijgevoegd treft u de betreffende stukken aan. 
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Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u naar aanleiding van 

deze brief nog vragen hebben, neem dan contact op mw. M. Meeuwenoord via 

m.meeuwenoord@woudenberg.nl of het telefoonnummer 14033.  

 

Hoogachtend, 

Namens burgemeester en wethouders van Woudenberg 

 

 

 

 

drs. S. van der Marck 

directeur/secretaris 


