
Beantwoording vragen GBW-fractie over agendapunt 05 Integrale verordening sociaal domein
Raads(commissie)vergadering van 07-12-2022

Ingediend door B. de Jong

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 onderwerp  een afzonderlijk formulier, zodat wij de vragen & antwoorden later bij het desbetreffende agendapunt kunnen opslaan

Vraag Antwoord

07: Reactie college op advies ASD op verordening

Waardering Mantelzorger:

Als reactie op een vraag van de Adviesraad Sociaal Domein (ASD) met betrekking 
tot de waardering voor mantelzorgers wordt gesteld dat het bedrag dat 
beschikbaar is voor mantelzorgwaardering uit de verordening is gehaald, omdat de
gemeenteraad bij de begroting jaarlijks het budget beschikbaar stelt. Kan het 
college aangeven of er in de begroting een voorziening is opgenomen, en zo ja, 
van hoeveel? 

Er is in de begroting een bedrag van € 8.000 opgenomen voor de organisatie van de 
mantelzorgdag en de mantelzorgwaardering.

04: Integrale verordening Sociaal Domein Woudenberg 2023

Artikel 48. Nadere uitvoeringsregels:

Het college kan bij uitvoeringsbesluit nadere regels stellen in het belang van een 
zorgvuldige uitvoering van de Individuele Studietoeslag

Kunt u uitleggen welk effect het beëindigen van de studietoeslag in de verordening
sociaal domein 2023 betekent voor de cliënten?

Gaat u nadere regels opstellen?

Voorheen konden gemeenten de hoogte van de studietoestel volledig zelf bepalen. Dit
gebeurde in de verordening. Per 1 april 2022 is dit veranderd. Het kabinet heeft van 
de studietoeslag een minimumbedrag gemaakt, dat alle gemeenten moeten uitkeren 
aan studenten met een medische beperking. De nieuwe studietoeslag kent geen 
vermogenstoets en loopt op naarmate de student ouder wordt, tot een bedrag van 
300 euro per student. Studenten met een medische beperking kunnen de 
studietoeslag aanvragen bij de eigen gemeente. Door deze uniformering vanuit het 
Rijk is het niet meer nodig dat de gemeente de studietoeslag in de verordening 
opneemt. Daarom zijn deze artikelen vervallen. 

Ja, wij gaan hiervoor nadere regels opstellen.

07: Reactie college op advies ASD op verordening 1. De mogelijkheid tot het vragen van een tegenprestatie is opgenomen in de 



Vraag Antwoord

Tegenprestatie v.s. vrijwilligerswerk:

Als reactie op een vraag van de ASD m.b.t. de tegenprestatie voor 
bijstandsgerechtigden wordt aangegeven dat in plaats van de tegenprestatie 
bijstandsgerechtigden worden gemotiveerd om passend vrijwilligerswerk te 
verrichten. Ons is het verschil en de toepassing van de tegenprestatie v.s. 
vrijwilligerswerk niet voldoende duidelijk. De volgende vragen daarom aan het 
college:

1. Kan het college het verschil tussen een tegenprestatie en passend 
vrijwilligerswerk verder toelichten (liefst met voorbeelden)?

2. Kan het college toelichten wanneer iemand wordt gemotiveerd tot passend
vrijwilligerswerk en wanneer iemand een tegenprestatie dient te leveren?

3. Wat is de overweging om wel of geen tegenprestatie te vragen van 
bijstandsgerechtigden?

4. Hoeveel mensen die beroep doen op de bijstandswet voeren 
vrijwilligerswerk uit?

5. Hoeveel uur doen zij dit per week?

participatiewet. Passend vrijwilligerswerk is dit niet. Bij een tegenprestatie is 
de bijstandsgerechtigde verplicht om bepaald vrijwilligerswerk te doen. 
Wanneer hij dit niet doet kan hij gekort worden op zijn uitkering. Passend 
vrijwilligerswerk is niet verplicht en het niet meer uitvoeren ervan, kan geen 
gevolgen hebben op zijn uitkering. 

2. Alle bijstandsgerechtigden worden gemotiveerd tot passend vrijwilligerswerk. 
Het verlangen van een tegenprestatie wordt alleen ingezet bij 
bijstandsgerechtigden die alle medewerking aan re-integratie verzuimen.

3. De mate waarin iemand medewerking verleent aan re-integratie naar 
(vrijwilligers)werk.

4. Dit wordt niet bijgehouden.
5. Dit wordt niet bijgehouden.

07: Reactie college op advies ASD op verordening

Verwijtbaar gedrag

In de beantwoording op de vragen vanuit de ASD wordt ingegaan op het begrip 
verwijtbaar gedrag. Kan het college antwoord geven op de volgende vragen:

1. Hoeveel mensen hebben verwijtbaar gedrag getoond het afgelopen jaar?
2. Is in dit geval de tegenprestatie het middel dat wordt ingezet? Zo ja, 

hoeveel mensen leveren naar aanleiding hiervan een tegenprestatie?

1. Dit gaat om 1 persoon.
2. Nee, er is in dit geval een boete opgelegd. 

07: Reactie college op advies ASD op verordening

Cliëntenraad:

We nemen in de subsidiebeschikking voor 2023 aan Coöperatie De Kleine Schans dat 
zij als zorgaanbieder de betrokkenheid van cliënten moeten organiseren. De vorm 
waarin ze dit organiseren is in beginsel vrij.



Vraag Antwoord

In de beantwoording van de vragen van de ASD wordt aangegeven dat op dit 
moment de inspraak voor cliënten niet officieel geregeld is. Kan het college 
aangeven of men voornemens is een nieuwe cliëntenraad op te richten? Zo ja, 
wanneer? Zo nee, waarom niet?


