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Aan de Raad.

Voorstel
Het vaststellen van de integrale verordening Sociaal Domein Woudenberg 2023.

Inleiding
Jaarlijks wordt de integrale verordening sociaal domein geactualiseerd en opnieuw vastgesteld 
per 1 januari. Ook nu vragen diverse wetswijzigingen, nieuwe jurisprudentie en wijzigingen van 
voorzieningen om aanpassing van de verordening. Voor de leesbaarheid is een was-wordt tabel
toegevoegd, die per artikel weergeeft wat de wijzigingen zijn. Het advies van de Adviesraad 
sociaal domein is voor zover van toepassing verwerkt in de concept verordening. Na 
vaststelling van de verordening door de raad zal het college, in lijn van de kaders binnen de 
verordening, de nadere regels en het financieel besluit aanpassen en vaststellen

Centrale vraag
Gaat u akkoord met de integrale verordening Sociaal Domein Woudenberg 2023?

Beoogd resultaat (wat)
Met de integrale verordening is invulling gegeven aan één integraal proces in het sociaal 
domein. De vraag van de inwoner staat centraal in één proces, dat binnen Coöperatie de Kleine
Schans wordt uitgevoerd. Gezocht wordt naar verbinding op het gehele sociale domein 
(ongeacht de vraag van de inwoner en het terrein waarbinnen de vraag valt). Inwoners die zich
met ondersteuningsvragen melden, kunnen verwachten dat er goed onderzoek wordt verricht 
en dat dit in goede samenspraak met hen wordt uitgevoerd.

Kader
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 Beleidskader Sociaal Domein 2019 - 2022
 Jeugdwet
 Wmo 2015
 Participatiewet
 Wet gemeentelijke schuldhulpverlening
 Integrale verordening Sociaal Domein gemeente Woudenberg 2022

Argumenten

De belangrijkste wijzigingen worden hierna per onderdeel toegelicht.

Algemeen
In een aantal artikelen is de terminologie eenduidiger gemaakt of zijn de begrippen helderder 
omschreven. Voor het betrekken van ingezeten bij het beleid, benutten wij de Adviesraad 
Sociaal Domein. In de verordening Sociaal Domein, verwijzen wij nu naar de Verordening 
Adviesraad Sociaal Domein.

Persoonsgebonden budget
Met het toevoegen van het woord “maximaal” bij het bepalen van de hoogte van het Pgb, 
maken wij meer maatwerk mogelijk. Het is niet altijd nodig het volledige bedrag toe te kennen, 
als er omstandigheden zijn die maken dat de aanbieder goedkoper kan werken.
Het artikel dat over de bepaling van de hoogte van het Pgb voor Beschermd Wonen gaat is 
aangepast aan de tekst in de verordening van centrumgemeente Amersfoort. Zo kan er geen 
misverstand bestaan over de wijze waarop de hoogte van het Pgb wordt bepaald.

Waardering mantelzorgers
De waardering van mantelzorgers wordt door De Kleine Schans georganiseerd, in de 
verordening stond een maximumbedrag dat daarvoor beschikbaar mag worden gesteld. Het 
ligt meer voor de hand dit door de raad bij het vaststellen van de programmabegroting te laten
bepalen.

Studietoeslag 
De grondslag voor het opnemen van de studietoeslag in een gemeentelijke verordening is 
komen te vervallen als gevolg van een wetswijziging van de Participatiewet. Het college kan 
binnen de kaders van de wetgeving en de Algemene Maatregel van Bestuur regels opstellen 
voor nadere invulling van de gestelde criteria van de studietoeslag. 

Duurzaamheid en Inclusie
De integrale verordening draagt bij aan zelfredzaamheid en duurzame participatie van 
inwoners.

Maatschappelijke participatie
De concept verordening is op 14 september 2022 ter advisering voorgelegd aan de Adviesraad 
sociaal domein. Op 20 oktober hebben wij de reactie (bijlage d) van de Adviesraad ontvangen. 
De Adviesraad adviseert grotendeels positief op de voorgestelde wijzigingen. Daarnaast heeft 
de Adviesraad vragen gesteld, die in bijgaande reactie (bijlage e) beantwoord worden.

Coronavirus
N.v.t.

Financiële consequenties                       op juistheid beoordeeld door Djuri van Leeuwen
Kosten / opbrengsten zijn nihil of conform de begroting op dit product. Geen verdere financiële 
toelichting nodig.

Aanpak/uitvoering
Na positieve besluitvorming in de raad, wordt de Verordening op de gebruikelijke wijze 
gepubliceerd. Daarnaast worden de wijzigingen besproken met de medewerkers van 
Coöperatie De Kleine Schans.

Conclusie
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Na het vaststellen van de gewijzigde verordening voldoet deze aan gewijzigde wet- en 
regelgeving.

Communicatie
De Integrale verordening sociaal domein 2023 wordt na vaststelling op de gebruikelijke wijze 
gepubliceerd.

Bijlagen
a) Collegebesluit Integrale verordening Sociaal Domein Woudenberg 2023;
b) Raadsbesluit Integrale verordening Sociaal Domein Woudenberg 2023;
c) Integrale verordening Sociaal Domein Woudenberg 2023;
d) Was-wordt tabel wijzigingen verordening;
e) Advies van de Adviesraad sociaal domein;
f) Antwoordbrief op het advies van de Adviesraad sociaal domein.

Burgemeester en wethouders van Woudenberg

D.C.G. Ruseler M. Jansen-van Harten
Secretaris burgemeester
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