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Geachte mevrouw Dutman,
Op 1 oktober 2020 ontvingen wij van u het advies op de Integrale Verordening Sociaal Domein
Zuidplas. Hartelijk dank voor uw advies. In deze brief leest u onze reactie op uw vragen en adviezen.
Wij hanteren daarbij dezelfde indeling als die u in uw advies heeft gebruikt.
Algemene opmerkingen
Het is fijn te constateren dat u de verordening beter en completer vindt dan eerdere versies.
Voor wat betreft infographic zijn wij nog steeds voornemens om deze te ontwikkelen. De schematische
weergave van de wettelijke doorlooptijden is hiervoor inderdaad een goed startpunt. Voor de
inwerkingtreding van de integrale verordening op 1 januari 2021 zal de infographic op de gemeentelijke
website worden gepubliceerd.
Enkele aanvullingen bij de verordening
a) Voor de volledigheid is, naar aanleiding van uw advies, het begrip individuele voorziening
toegevoegd aan de begrippenlijst.
b) In artikel 6, lid 3, sub a van de integrale verordening staat dat de volgende onderwerpen in
ieder geval tijdens het onderzoek aan de orde komen: de behoefte, persoonskenmerken,
beperkingen, veiligheid, ontwikkeling, gezinssituatie, het probleem of hulpvraag en de
voorkeuren van de cliënt. Daarnaast staat in artikel 8, lid 2 dat het college bij het bepalen van
de voorziening en/of ondersteuning rekening houdt met de omstandigheden en behoeften van
de inwoner. Door middel van deze artikelen wordt de cliënt en/of diens ouder(s) de
mogelijkheid geboden om hun voorkeur kenbaar te maken. Uw advies om de genoemde
artikelen toe te voegen zullen wij dan ook niet overnemen.
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c) De afkorting en de werkzaamheden van het IGJ zijn in de toelichting van artikel 69 uitgewerkt.
In artikel 9.1 van de Jeugdwet staat beschreven dat, de Inspectie gezondheidszorg en jeugd
(IGJ) als taak heeft het onderzoeken van de kwaliteit in algemene zin. De Jeugdwet gaat boven
de verordening, om deze reden wordt het IGJ dan ook niet in het artikel zelf genoemd. Uw
advies om verdere uitleg te geven over het IGJ binnen de verordening zullen wij dan ook niet
overnemen.
d) Onder artikel 6 lid 6 wordt het volgende aangegeven: “De inwoner kan feitelijke gegevens
corrigeren en kan zijn/haar opmerkingen op het ondersteuningsplan kenbaar maken.”
Jeugdigen en ouders vallen onder deze groep, voor de gehele doelgroep is het mogelijk om er
om opmerkingen te maken en het verslag aan te vullen. Uw advies om de in artikel 6 lid 2 van
de jeugd verordening mee te nemen zullen wij dan ook niet overnemen.
e) In uw advies geeft u aan dat u de verbreding van de taakomschrijving van de Adviesraad zoals beschreven in artikel 72 - graag wilt herhalen in artikel 73, lid 1, sub a. Dit advies kan op
onze instemming rekenen en is toegevoegd aan het genoemde artikel.
Enkele verduidelijkingen in de verordening
I.
Hoewel in de praktijk de melding van een inwoner binnenkomt bij de toegang van het sociaal
domein en directe verwijzers, wendt hij/zij de hulpvraag officieel tot het college. In deze vorm
dient het dan ook terug te komen in de verordening. Om deze reden zal de verordening niet
worden aangepast, maar zal uw advies terugkomen in de nog te ontwikkelen infographic.
II.
Ook het besluit wordt officieel genomen door het college, waardoor dit op deze manier is
omschreven in de verordening. Uw advies omtrent dit punt zal ook terugkomen in de nog te
ontwikkelen infographic.
III.
Het besluit van het college wordt door middel van een beschikking aan een inwoner verstrekt.
In deze beschikking staat omschreven binnen welk termijn een bezwaarschrift bij het college
kan worden ingediend en aan welke voorwaarden dit moet voldoen. Daarnaast wordt er via de
gemeentelijk website de mogelijkheid geboden om een bezwaarschrift in te dienen. Het staat
de inwoner vrij om bij het opstellen van het bezwaar of tijdens de procedure gebruik te maken
van een onafhankelijke cliëntondersteuner.
Ook is er In de Verordening bezwaarschriftencommissie gemeente Zuidplas is de
bezwaarprocedure voor de gemeente Zuidplas vastgelegd en heeft daarom geen plaats in de
Integrale Verordening Sociaal Domein. Uw advies omtrent dit punt zal dan ook niet mee
worden genomen in de verordening.
IV.
In paragraaf 3.1 Jeugd artikel 15 en paragraaf 3.2 Wmo artikel 26 wordt er gedoeld op alle
vormen van begeleiding binnen de verwante wetgeving. U wijst in uw advies er op dat in artikel
15 wordt gesproken van Begeleiding (specialistisch) en in artikel 26 over Begeleiding. Dit
verschil kan zoals door u aangegeven zorgen voor verwarring. Uw advies zal dan ook
terugkomen in de verordening, door bij zowel artikel 15 als artikel 26 alleen de benaming
begeleiding te gebruiken.
Tot slot wijst u het college op het aangekondigd landelijk beleid omtrent het Collectief Vraagafhankelijk
Vervoer (CVV). De in het advies genoemde landelijk beleid is binnen de gemeente en de regio
momenteel niet bekend. Bij verdere landelijke ontwikkeling gericht op CVV zal er verder onderzoek
worden uitgevoerd en streven we naar een soepele implementatie van het beleid.
Vindbaarheid voor de burger
U adviseert het college om de vindbaarheid van de verschillende mogelijkheden tot hulpverlening op de
gemeentelijke website te verbeteren. We delen uw mening. Het opstellen van een integrale verordening
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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.
Met vriendelijke groet,
Namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zuidplas,

J.F. Weber
Burgemeester

R.C.L. Heijdra
Gemeentesecretaris
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