
Vragen CDA-fractie bij agendapunt 5: Integrale verordening sociaal domein

Raadscommissievergadering van: 7 december 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

Artikel 10.5, pagina 12: gaat er ten opzichte van de vorige verordening meer met 
Zorg in Natura gewerkt worden ipv PGB of ernaast? 

De voorgestelde wijzigingen hebben geen invloed op de verhouding tussen ZIN en 
PGB.

Hoe wordt de keuzevrijheid van cliënten (bijv. in keuze van zorgaanbieder) 
geborgd?

De keuzevrijheid van cliënten is bijvoorbeeld geregeld in artikel 3.3 van de 
verordening (de mogelijkheid zelf een Persoonlijk plan of Familiegroepsplan op te 
stellen) en artikel 4.1 a. en i. (het college onderzoekt de voorkeuren van de cliënt en 
hoe rekening wordt gehouden met godsdienstige gezindheid, levensovertuiging en 
culturele achtergrond). Verder is het PGB wettelijk verankerd, als de gecontracteerde 
aanbieders niet kunnen bieden wat passend is, kan een PGB worden aangevraagd.

Artikel 14, pagina 17: er is een voorziening voor vervoer (kortingspas icm 
ritbijdrage) voor cliënten, is deze voorziening ook beschikbaar voor partners van 
cliënten?

Pashouders kunnen gratis of tegen gereduceerd tarief iemand mee laten reizen als 
deze valt in een van de volgende categorieën: Een sociaal begeleider, een medisch 
begeleider of een OV-begeleider. Wanneer een partner geldt als sociaal of medisch 
begeleider, is de voorziening dus ook voor hen beschikbaar, indien zij samen met hun 
pashoudende partner reizen. 

Artikel 14, pagina 17: ondersteuning bij beschermd wonen en maatschappelijke 
opvang; is er voldoende begeleid wonen beschikbaar in Woudenberg en welke rol 
pakt de gemeente hierin?

Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang zijn landelijk toegankelijke 
voorzieningen. Elke regio is verplicht samen te werken en zo voor voldoende aanbod 
te zorgen, dat doen wij in de regio Eemland. Inwoners uit Woudenberg die een beroep 
doen op deze maatwerkvoorzieningen, kunnen daar tot nu toe terecht.

Artikel 29, pagina 22: hoe vaak werden deze blijken van waardering uitgedeeld, en 
op wiens verzoek? 

Mantelzorgers kunnen zich bij De Kleine Schans laten registreren als mantelzorger, zij 
ontvangen dan jaarlijks een blijk van waardering. Er zijn circa 140 geregistreerde 
mantelzorgers. 



Vraag Antwoord

Hoe worden mantelzorgers en/of hun omgeving hiervan op de hoogte gesteld? Op de pagina van het steunpunt mantelzorg is op de website van De Kleine Schans 
informatie te vinden over de registratie en waardering.


