College B&W gemeente Bunschoten
Postbus 200
Bunschoten
Spakenburg, 10 oktober 2018

Betreft: Advies op de Omgekeerde verordening Sociaal Domein 2019 en de bijbehorende
toelichting
Geacht college,
De Adviesraad Sociaal Domein heeft uw aanvraag om advies op de Omgekeerde
verordening Sociaal Domein 2019 met bijbehorende toelichting besproken in de vergadering
van 8 oktober 2018.
Allereerst wil de Adviesraad haar waardering uitspreken voor de aanpak en opzet van deze
Omgekeerde verordening. We willen u complimenteren met het feit dat deze verordening
geschreven is vanuit het perspectief van de burger, waardoor het een leesbaar stuk is
geworden.
Op een aantal zaken wil de Adviesraad nader ingaan.
Termijnen
In de hoofdstukken 2.2.2, 2.2.4 en 2.3.5. wordt gesproken over maximale termijnen waarbinnen zaken
geregeld dienen te worden. In het ongunstigste geval, liggen er 15 weken (6+1+8) tussen een melding
en een beslissing. En hoewel dit wettelijke termijnen zijn, adviseert de Adviesraad om deze maximale
termijnen in te korten en dat ook vast te leggen.
Plafonds
In hoofdstuk 3.3 Budget wordt in lid 1 gezegd dat de gemeente subsidie- en budgetplafonds kan
vaststellen voor de verschillende voorzieningen. Omdat het uitgangspunt van de gemeente is dat elke
hulpvrager een passend aanbod krijgt, kan er geen sprake zijn van het instellen van subsidie- en
budgetplafonds. De Adviesraad adviseert dan ook om deze zin te laten vervallen.
Eigen bijdrage
In hoofdstuk 6.4 wordt gesproken over een eigen bijdrage van € 10 per uur voor hulp in de
huishouding. In de verordening “Eigen bijdrage WMO” van 8 december 2016 nummer 1040833 wordt
gesproken over een eigen bijdrage van € 17,50 per periode (= 4 weken). Deze verordening staat niet
bij 11.2 Intrekken oude verordeningen. De Adviesraad adviseert om het juiste bedrag op te nemen in
de Omgekeerde verordening.

Inkomenstoeslag
In hoofdstuk 7.5.1 wordt de doelgroep omschreven, die in aanmerking komt voor deze toeslag. Op
basis van de gehanteerde criteria constateert de Adviesraad dat gepensioneerden met een laag
inkomen, niet voor deze toeslag in aanmerking komen. Wij adviseren dan ook om de criteria dusdanig
vast te stellen (te verruimen) dat in voorkomende gevallen gepensioneerden wel in aanmerking
kunnen komen.
Hoe gaan we met elkaar om
In deze verordening wordt regelmatig gesproken over de mogelijkheid om gebruik te maken van een
cliëntondersteuner. In Hoofdstuk 8.1 Hoe gaan we met elkaar om wordt daar geen woord aan gewijd.
Wij adviseren om bij dit onderdeel de mogelijkheid om van een cliëntondersteuner gebruik te maken
expliciet te vermelden.
Cliëntenadviesraad
In de hoofdstuk 9 staan bij de paragrafen 9.3 tot en met 9.5 bepalingen met betrekking tot de
cliëntenadviesraad. Op dit moment werkt de Adviesraad volgens de Verordening burgerparticipatie
Sociaal Domein 2015 dd 28-01-2016 nummer 1018863. Deze verordening wordt niet genoemd bij
hoofdstuk 11.2 Intrekken oude verordeningen. De Adviesraad adviseert om duidelijkheid te scheppen
welke bepalingen vanaf 1 januari 2019 van kracht zijn voor de Cliëntenadviesraad dan wel Adviesraad
Sociaal Domein.

Wij vertrouwen dat u aan de bovenstaande adviezen aandacht zal besteden en wachten uw
reactie met belangstelling af.
Met vriendelijke groet,
Namens de Adviesraad Sociaal Domein.

Aly Hop-Koelewijn
secretaris

