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Geachte mevrouw Dutman,
Op 12 december 2018 ontvingen wij het advies over de Verordening sociaal domein Zuidplas 2019. Op
deze zelfde datum ontvingen wij ook van u het advies over de verordening participatie sociaal domein
Zuidplas. Hartelijk dank voor beide adviezen. In deze brief leest u onze reactie op de adviezen.
Samenhang
Het is fijn te constateren dat u de wens tot meer integraliteit, ook in de verordening, deelt met het
college. De verordeningen van de Participatiewet maken op dit moment nog geen deel uit van de
integrale verordening. Het is wel onze wens dat dit op een later tijdstip zal worden toegevoegd.
Vanwege praktische overwegingen (afstemming met IJsselgemeenten, organisatie toegang) was het op
dit moment niet haalbaar om de verordeningen Participatiewet ook op te nemen. Wanneer deze
verordeningen worden toegevoegd wordt u uiteraard betrokken in het adviestraject.
Het college heeft ervoor gekozen om de verordeningen niet te harmoniseren maar om een integrale
verordening (voor zover nu mogelijk) op te stellen. Op deze manier wordt duidelijk dat er één wijze van
toegang is (voor Jeugd en Wmo) en dat alle regelgeving rondom Jeugd en Wmo in één document
vindbaar zijn. Voor zover mogelijk is het Leerlingenvervoer op dezelfde wijze ingericht.
Vindbaarheid
U adviseert het college om de vindbaarheid van de regelgeving te verbeteren. We delen uw mening.
Het opstellen van een integrale verordening is daarbij de eerste stap. De vindbaarheid zullen we verder
verbeteren door een duidelijke plek op de gemeentelijke website in te richten en de bijbehorende
zoektermen te verbreden.
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Communicatie
Wij zijn voornemens om een infographic te ontwikkelen die in eenvoudige taal het proces en
besluitvorming van de hulpvraag weergeeft. Deze infographic zal worden meegestuurd bij de
uitnodiging voor het gesprek. Het is daarnaast altijd mogelijk om vragen te stellen (o.a. over de
verordening) aan de consulenten via het daarvoor bestemde spreekuur. Met deze werkwijze geven we
invulling aan uw verzoek om inwoners beter te informeren. Bovenstaande stappen geven geen
aanleiding om de verordening aan te passen. Het versturen van de infographic zal worden opgenomen
in de toelichting op artikel 2 en zal op de gemeentelijke website geplaatst worden.
Verordening participatie sociaal domein (H7)
Vanwege vertraging in het adviestraject vallen het advies over de integrale verordening en de
verordening participatie sociaal domein Zuidplas nu samen. Beoogd was de verordening participatie
eerder af te ronden en dan de volledige verordening participatie sociaal domein Zuidplas op te nemen
in de integrale verordening als hoofdstuk 7.
In uw advies reageert u positief op het verbreden van de aandachtsgebieden die we ter advisering aan
u voorleggen. Het aanpassen van de begrotingssystematiek naar een vaste begroting kan niet op uw
instemming rekenen. U pleit voor een jaarlijkse begroting die afgestemd wordt op de voor dat jaar
benodigde inzet. Wij zullen dit advies overnemen en de begrotingssystematiek niet wijzigen.
Tot slot verzoekt u het college in het advies omtrent de verordening participatie om artikel 9, lid 3 te
wijzigen zodat de adviesraad de voordracht rechtstreeks aan het college richt zonder ambtelijk advies.
Het college hecht echter waarde aan ambtelijk advies mede op basis waarvan het een zo goed mogelijk
geïnformeerd besluit kan nemen. Uw verzoek zullen wij dan ook niet overnemen.
Eigen bijdrage Wmo
Als laatste onderwerp in uw adviezen benoemt u de wijziging in eigen bijdrage Wmo en het informeren
van inwoners hierover. De toelichting bij de verordening die slaat op deze wijziging zal worden
aangepast om de wijzigingen en nieuwe regels zo duidelijk mogelijk te omschrijven en toe te lichten.
Het is de landelijke afspraak dat de inwoners geïnformeerd worden door het CAK die de eigen bijdrage
berekent en int door middel van een brief. Deze brief is in december verzonden.
Met vriendelijke groet,
Namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zuidplas,

S. Stoop
Burgemeester

A.E.B. Kandel
Gemeentesecretaris (a.i.)
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