Beantwoording vragen SGP-fractie over Verordening Sociaal Domein
Raadscommissievergadering van: 12-01-2021
Vraag

Antwoord

In het Raadsvoorstel wordt aangegeven dat de verordening van toepassing is op 4
wetten (was 3). In de verordening artikel 1 worden ook IOAW en IOAZ genoemd.
Waarom worden deze wetten verder niet genoemd en behoren ze ook niet tot het
kader?

De IOAW en IOAZ vallen qua werkingssfeer onder de Participatiewet en worden
daarom niet afzonderlijk benoemd.

Leidt de aanpassing van de verordening tot aanpassing van de taken van de
coöperatie De Kleine Schans?

Nee

artikel 10,1: voorwaarden PGB

Er wordt op dit moment geen pgb-format gebruikt. Het pgb-plan dient door de cliënt
of pgb-beheerder zelf te worden opgesteld. In plaats van een verplicht format voor te
schrijven, kiezen we ervoor om de cliënt zijn eigen vorm te laten bepalen en vinden
we het belangrijker om middels de verordening vast te leggen welke informatie het
plan in ieder geval dient te bevatten. Het kunnen opstellen van een pgb-plan dient
ook om te toetsen of de aanvrager in staat is tot een redelijke waardering van zijn
belangen en het uitvoeren van de aan een pgb verbonden taken. Een pgb-plan
volgens een format kan niet als een dergelijke toets dienen. We hebben de
mogelijkheid tot het vaststellen van een format wel opgenomen, mocht blijken dat dit
toch wenselijk is in het kader van de bestrijding van pgb-fraude.
Deze verhoging is gelijk aan de verhoging van het zonetarief van het openbaar
vervoer. Daarnaast is een grote stijging van de kosten binnen de taxibranche in 2019
een oorzaak van deze stijging.
Gekozen is om aan te sluiten bij de termijn zoals die al gold op grond van de
Algemene wet bestuursrecht. Dat is een maximumtermijn. Vanzelfsprekend zullen wij
in de uitvoering indien mogelijk een kortere termijn hanteren.

Lid 4: ‘het college kan een format voor dit pgb plan opstellen’. Wordt dit format wel
of niet opgesteld door de gemeente? En waarom?

Artikel 21. De prijs van een regiotaxi wordt verhoogd van € 2,20 in 2018 naar €
2,40 per zone in 2020. Dat is 10% verhoging in 2 jaar. Waarom zoveel?
Artikel 72
De beslistermijn voor schuldhulpverlening is gezet op het maximum van 8 weken.
Voor mensen die in de schulden zitten is 8 weken (bijna 2 maanden) best lang. Is
overwogen om deze termijn in te korten, bijvoorbeeld naar 6 weken?
Naar aanleiding van de verordening: wat is de stand van zaken van de evaluatie
van de coöperatie De Kleine Schans door de rekenkamer?

De rekenkamer informeert de auditcommissie op 18 januari as. over de voortgang.

