
Inspraaknotitie verordening Sociaal Domein Gemeente Woudenberg 

 

Aanleiding voor deze notitie 

Op 9 maart 2017 heeft het college ingestemd met het vrijgeven van de concept 

verordening sociaal domein voor inspraak. De inspraakperiode duurde van 14 maart tot 

11 april 2017. Daarnaast hebben wij de Adviesraad Sociaal Domein gevraagd advies uit 

te brengen. In deze notitie is de ontvangen inspraakreactie en het advies vermeld en 

voorzien van een antwoord. 

 

Opbouw van deze notitie 

In paragraaf 2 van de notitie vindt u een weergave van de ontvangen inspraakreactie 

van een inwoner. De inspraakreactie wordt kort samengevat. Wij geven hierbij 

gemotiveerd aan of en op welke wijze de inspraakreactie en het advies is verwerkt in de 

definitieve verordening. 

In paragraaf 3 vermeldt het advies van de adviesraad Sociaal Domein met eveneens een 

motivatie van de wijze waarop het advies wel of niet in de verordeningen zorg voor de 

jeugd. In paragraaf 4 wordt de verdere procedure uiteengezet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Paragraaf 2: Inspraakreactie 

 

Een inwoner, de heer L. Amersfoort heeft een inspraakreactie per e-mail ingediend.  

 

Inspraakreactie Antwoord Aanpassing van 

verordening 

a. Definitie uitvoeringsplan is niet voor Wmo vertaald 

b. Artikel 3, lid 2 vooronderzoek. 

Het lijkt mij overbodig om bijvoorbeeld bij een aanvraag 

jeugdhulp dit artikel te laten staan. 

c. Lid 5. Wat is de redelijke termijn voor een familiegroeps of 

persoonlijk plan? Dit is een recht wat je volgens mij wel moet 

duiden richting de inwoner om willekeur voor deze termijn te 

voorkomen. Ook voorkom je zo dat je als gemeente (bij 

Wmo) de termijnen gaat overschrijden.   

d. Lid 6. Gaat over 'tijdens' het gesprek. Dit hoort dus niet in 

het artikel over het vooronderzoek, maar in het artikel over 

het gesprek / onderzoek.  

e. Artikel 4. Gaat over ' gewenste naaste'. Wat wordt daaronder 

verstaan? Ik verwacht sociaal netwerk. Graag opnemen in de 

begripsbepaling.  

f. Artikel 4. Gaat een beetje mank als je het niet over Wmo en 

jeugd hebt. Voor participatiewet gelden namelijk sommige 

bepalingen niet (zoals een pgb)  

g. Artikel 6 lid 2. De gemeente heeft al een kopie van het 

identiteitsbewijs eerder in het proces. Daarop staat het BSN 

en op basis daarvan kan de gemeente alle relevante 

informatie opzoeken. Hier vragen om (een kopie van, want 

dat staat er niet) het identiteitsbewijs en de geboortedatum 

is onnodig (en mag eigenlijk zelfs niet)  

h. Welke termijnen hanteert de gemeente voor de jeugdwet? 

Het lijkt mij hier richting inwoners van belang om wel 

termijnen te hanteren.   

i. Artikel 9, lid 6. Wat zijn deze afspraken en hoe staat het met 

de privacy? Hoe is gewaarborgd dat dit voldoende is 

ondervangen? Je moet bijvoorbeeld expliciet toestemming 

a. Dit is een juiste constatering. 

b. Deze bepaling is hier opgenomen om 

een zorgvuldige procedure te 

waarborgen en te zorgen dat 

jeugdigen en ouders goed worden 

geïnformeerd. Dit is conform de 

modelverordening Jeugd van de VNG. 

c. In de WMO is geregeld dat binnen 7 

dagen na de melding een persoonlijk 

plan ingediend moet zijn (artikel 2.3.2 

lid 2 Wmo). Voor jeugdwet-aanvragen 

geldt dat dit niet specifiek is 

vastgelegd. Wij kiezen voor een 

redelijke termijn, omdat de termijn 

van 7 dagen niet altijd haalbaar is en 

we de mogelijkheden voor een 

familiegroepsplan zo min mogelijk 

willen inperken. Voor Jeugdwet 

aanvragen geldt dat de Awb 8-weken-

termijn gaat lopen vanaf het moment 

dat er een schriftelijk verzoek ligt.  

d. Dit is een juiste constatering. 

e. Wij begrijpen uw opmerking en 

hebben dit verwerkt. 

f. Het klopt dat sommige bepalingen 

niet gelden voor alle drie de 

wetgeving, maar dan staat expliciet 

de wetgeving erbij. Ook een gesprek 

maakt onderdeel van een aanvraag in 

het kader van de Participatiewet. 

a. Definitie 

Uitvoeringsplan is 

verbreed naar de 

WMO. Dit betreft 

artikel 1, lid l. 

b. geen 

c. geen 

d. Het woord ‘tijdens’ is 

verwijderd in artikel 

3, lid 6. 

e. Artikel 4, lid 1 is 

aangepast door 

‘gewenste naaste’ te 

wijzigen in ‘gewenst 

persoon uit het 

sociaal netwerk’. 

f. geen  

g. Artikel 6 wordt 

aangepast met (mits 

deze niet eerder is 

verstrekt) 

h. geen 

i. geen 

j. Artikel 10, lid 4 is 

verwijderd. 

k. geen 

l. In de toelichting is de 

verwijzing naar het 

mantelzorgbeleid 

toegevoegd. 



vragen om voor een Wmo vraag gegevens uit de 

participatiewet of jeugdwet te gebruiken. Zie ook de VNG 

factsheet 'omgaan met toestemming bij gegevensverwerking 

in het sociaal domein'.  

j. Artikel 10, lid 4. Het college stelt nadere regels. De zinsnede 

'Is in ieder geval lager' is juridisch geen goede tekst. Ik lees 

in lid 8 ook niet dat het college over deze bepaling nadere 

regels kan stellen. Je moet het m.i. dus of hier regelen, of in 

de nadere regels.   

k. Artikel 21. Waarom is er geen beperking opgenomen voor de 

tijd waarvoor de eigen bijdrage voor een woningaanpassing 

wordt geïnd? Vanuit het perspectief van de cliënt lijkt dat me 

wenselijk omdat je anders tot in de treuren aan het afbetalen 

kan zijn  

l. Artikel 27. Ik vind dit een heel erg magere waardering voor 

mantelzorgers. Als je meer van deze doelgroep verwacht 

mag je dat ook best steviger waarderen. En dat hoeft niet in 

geld, maar kan bijvoorbeeld door extra ondersteuning, 

cursussen, geen eigen bijdrage voor respijtzorg etc.   

m. De leesbaarheid vind ik niet optimaal. Eigenlijk zijn het een 

aantal verordeningen die, oneerbiedig gezegd, achter elkaar 

gezet zijn en deels overlappen. Alleen voor het relatief 

geringe percentage inwoners dat een beroep doet op alle drie 

de wetten heeft deze constructie een meerwaarde. Het deel 

jeugd / wmo samenvoegen kan ik me overigens goed 

voorstellen, maar de participatiewet vraagt toch echt om een 

andere aanpak m.i. 

 

g. Niet altijd wordt er een 

vooronderzoek gedaan, waardoor pas 

met de definitieve aanvraag een ID 

wordt opgevraagd. Uw constatering is 

juist dat dit niet dubbel uitgevraagd 

mag worden. 

h. In de verordening is geen termijn 

opgenomen om te beslissen op een 

aanvraag. De regeling in de Awb geldt 

onverkort. In artikel 4:13 van de Awb 

is bepaald dat een beschikking dient 

te worden gegeven binnen een 

redelijke termijn van acht weken na 

ontvangst van de aanvraag. Indien 

een beschikking niet acht weken kan 

worden gegeven, dient het 

bestuursorgaan dit binnen deze 

termijn aan de aanvrager mede te 

delen en daarbij een redelijk termijn 

te noemen waarbinnen de beschikking 

wel tegemoet kan worden gezien  

i. Ten aanzien van de uitvoering wordt 

gewerkt met een privacy protocol, 

waardoor uitwisseling van gegevens 

voldoet aan de privacywetgeving. 

j. Deze constatering is juist.  

k. Deze beperking is opgenomen in de 

nadere regels. 

l. De gemeente heeft hiervoor 

aanvullend mantelzorgbeleid 

opgesteld.  

m. In de uitvoering hebben wij de drie 

wetgeving aan elkaar verbonden in 

loket de kleine schans. Op de 

werkvloer proberen we al vanuit 

eenzelfde proces en aanpak de 

inwoner van dienst te zijn. Een 

m. geen. 

 



 

 

 

 

Paragraaf 3: Advies Adviesraad Sociaal Domein 

 

 

gezamenlijke verordening is helpende 

om deze integraliteit te borgen. Het 

klopt dat er grote verschillen zitten 

tussen de wetgeving, maar we zoeken 

juist de mogelijkheden tot 

samenwerking op binnen de 

verordening. 

Advies Antwoord Aanpassing van 

verordening 

a. Artikel 3.7 en 4.4 (pag. 4 en 5). Kunt 

aangeven met voorbeelden wat hiermee wordt 

bedoeld?  

b. 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? 

c. Artikel 10 (pagina 7). Wij vragen aandacht 

voor een duidelijker formulering van lid 1 en 9 

die uiteindelijk voor ´één uitleg vatbaar is.  

d. 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)? 

a. Artikel 3.7: in sommige situaties is het niet nodig 

om vooronderzoek te doen, omdat alle gegevens 

die voor een aanvraag nodig zijn al reeds 

beschikbaar zijn bij de uitvoering. 

Artikel 4.4: in sommige situaties is het niet nodig 

om een uitgebreid gesprek te voeren, omdat 

helder is wat de meest passende oplossing is voor 

de ondersteuningsvraag. In dat geval kan een 

aanvraag voldoende zijn. 

b. Het klopt dat een aanvraag los staat van het 

keukentafelgesprek. Het keukentafelgesprek leidt 

namelijk niet altijd tot een aanvraag voor een 

maatwerkvoorziening.  Het kan ook bijvoorbeeld 

er toe leiden dat algemene voorzieningen een 

passend antwoord geven op de voorgelegde 

ondersteuningsvraag in het gesprek. Een gesprek 

leidt in dat geval niet tot een aanvraag. Daarnaast 

kan een gespreksverslag als aanvraag fungeren, 

maar dat hoeft niet. Een aanvraag kan ook 

a. geen 

b. geen 

c. De formulering is 

aangepast. Artikel 

10, lid 1 en 9 zijn 

samengevoegd. 

d. geen 

e. geen 

f. Artikel 20, lid 3 is de 

formulering 

aangepast. 

g. geen 



e. 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?  

f. 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. 

g. 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? 

 

 

separaat plaatsvinden.  

c. Lid 1 gaat over vormen van ondersteuning 

waarmee een vergelijking te maken is met een 

voorziening die we ook in natura kunnen 

aanbieden. Veelal ambulante vormen van 

ondersteuning. Lid 9 is specifiek gericht op 

woningaanpassingen en hulpmiddelen. In die 

gevallen komt het ook veelvuldig voor dat een 

voorziening niet in ZIN is te verstrekken. Denk 

aan een volledig badkameraanpassing of 

specifieke rolstoelen. Daarvoor is er sprake van 

de in de betreffende situatie goedkoopst passende 

bijdrage (worden veelal 3 offertes voor 

opgevraagd). Tevens is hier ook sprake van 

bijvoorbeeld onderhoudskosten of 

installatiekosten. Met het verstrekken van het 

PGB wordt met deze bijkomende kosten rekening 

gehouden. Lid 1 en 9 zijn te verenigen. 

d. Er gelden andere kwaliteitseisen voor de inzet van 

personen uit het sociaal netwerk dan voor de inzet 

van professionele professionals. In het plan moet 

duidelijk worden dat inzet van personen uit het 

sociaal netwerk passend is bij de 

ondersteuningsvraag, waarbij rekening moet 

worden gehouden met de kwaliteit. Daarnaast 

hebben hulpverleners uit een professionele 

organisatie hebben te maken met overheadkosten 

waardoor er in de regel een hogere kostprijs aan 

verbonden is. 

e. Er wordt allereerst gekeken naar de meest 

passende ondersteuning, waar ook de benodigde 

kwaliteit een belangrijke rol speelt bij deze 

afweging. Op basis van die keuze wordt gekeken 

wat daarbinnen de goedkoopste optie is.  

f. Nee, bij de algemene voorziening kan dat niet. De 

kostprijs van deze voorzieningen zijn fors hoger 

dan de bijdrage die de gebruiker betaald. 



 

Gemeente Woudenberg komt voor dat deel 

tegemoet in de kosten. Voorbeeld: De kosten voor 

HH1 bedragen 22,33 per uur. De gebruiker 

betaald tot een max van 2,5 uur per week 10, - 

per uur daarvan zelf. 

g. Een subsidieplafond instellen betekent inderdaad 

dat een cliënt een voorziening niet krijgt als het 

plafond bereikt is. Tot op heden heeft het college 

geen subsidieplafonds hoeven vast te stellen, en 

we zullen dit ook alleen als uiterste maatregel 

inzetten. 



Paragraaf 4 Verdere procedure 

 

De inspraaknotitie wordt samen met de verordening ter vaststelling aan de raad 

voorgelegd in de commissie van 9 mei 2017. Definitieve besluitvorming vindt plaats in 

de raad van 18 mei 2017. 

 

De heer Amerfoort en de adviesraad Sociaal Domein worden uitgenodigd voor de 

raadscommissie.



 


