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Betreft: een advies aan College van B en W op de (concept) wijzigingen in de verordening, 
toelichting en nadere regels Sociaal Domein Kaag en Braassem.  

 

Geacht college, 
 
De Adviesraad heeft op 6 juni jl. een verzoek gekregen om de wijzigingen in de verordening, 
toelichting en nadere regels van het Sociaal Domein te bekijken en eventuele aanvullingen te 
geven. Van deze gelegenheid maken wij graag gebruik. Wij hebben het als prettig ervaren 
om in dit vroege stadium van het beleidsproces te worden betrokken.  
 
Algemeen: 

De voorgestelde wijzigingen hebben vooral betrekking op verheldering van teksten, 
aanpassingen op van basis juridische uitspraken en van nieuwe landelijke regelgeving zoals 
de maatschappelijke opvang. Wij zien dit als een verbetering ten behoeve van de uitvoer van 
het huidige beleid in het Sociaal Domein. 

Opmerkingen: 

Verordening Artikel 3 Het gesprek 

c. de mogelijkheid van de inwoner om op eigen kracht, met gebruikelijke hulp, 
mantelzorg of met ondersteuning uit het sociaal netwerk een oplossing voor de 
hulpvraag te vinden; 

 

Toelichting op Artikel 3 Het gesprek 

Bij het gesprek kunnen ook andere personen aanwezig zijn. Deze andere betrokkenen 
zijn personen die van belang zijn voor de inwoner en voor het bespreken van de 



hulpvraag. Dit kunnen bijvoorbeeld mensen zijn uit het sociale netwerk, iemand van 
een specialistische voorziening, een cliëntondersteuner of school. 

Advies: 

De Adviesraad pleit voor meer gebruik te maken van de mogelijkheid tot 
cliëntenondersteuning bij de voorbereiding en bespreking van de hulpvraag. In dit verband 
vinden wij het van belang dat niet alleen in de toelichting wordt gesproken over 
cliëntenondersteuning, maar ook in de verordening.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tekstvoorstel verordening Sociaal Domein artikel 3, lid c: 

c. de mogelijkheid van de inwoner om op eigen kracht, met gebruikelijke hulp, 
mantelzorg, cliëntondersteuning of met ondersteuning uit het sociaal netwerk een 
oplossing voor de hulpvraag te vinden; 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Verordening Artikel 3 Het gesprek 

h. de behoefte aan maatregelen ter ondersteuning van de mantelzorger van de 
inwoner. 
In het gesprek kan, indien sprake is van een te betalen eigen bijdrage, tevens aan 
de orde komen welke bijdrage in kosten de inwoner of diens ouders volgens artikel 
2.1.4 van de Wmo naar verwachting verschuldigd is.  

Advies: 

Het is goed om te zien dat in een gesprek de behoefte van de mantelzorger wordt 
meegenomen. De tweede zin van artikel 3 sub h, heeft naar onze mening geen betrekking op 
maatregelen ter ondersteuning van mantelzorgers. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Wij adviseren u om artikel 3. sub h. verordening Sociaal Domein te splitsen en de tweede zin: 

In het gesprek kan, indien sprake is van een te betalen eigen bijdrage, tevens aan 
de orde komen welke bijdrage in kosten de inwoner of diens ouders volgens artikel 
2.1.4 van de Wmo naar verwachting verschuldigd is.  

En deze zin op te nemen als artikel 3. sub i. Verordening Sociaal Domein. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Wij gaan ervan uit dat wij met onze opmerkingen een positieve bijdrage te leveren aan het tot stand 
komen van verbeterde regelingen. 
 

De Adviesraad ziet uw antwoorden graag tegemoet en bij voorbaat dank hiervoor. 
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