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Datum: 19 januari 2021
Betreft: Advies bij de eerste wijziging Integrale Verordening Sociaal Domein
Zuidplas

De adviesraad is gevraagd te adviseren over de eerste wijziging van de Integrale
Verordening Sociaal Domein Zuidplas. De wijziging betreft een aantal artikelen
en de toelichting op een aantal artikelen. Naast de voorgestelde wijzigingen heeft
de adviesraad afzonderlijk een onderbouwing ontvangen waarin het waarom van
de wijzigingen wordt toegelicht.
De adviesraad wijst erop dat in de wijziging van artikel 36 lid 5 niet wordt
aangegeven met welke index de prijzen van het vervoer jaarlijks worden
aangepast.
De adviesraad is blij met de uitbreiding bij het aangepast vervoer zodat kinderen
nu ook naar een opvangadres kunnen worden gebracht.
Met bovenstaande opmerkingen kan de adviesraad instemmen met deze ‘eerste
wijziging’.
Wel wijst de adviesraad erop dat de artikelen soms moeilijk te lezen zijn en de
toelichting niet altijd de tekst verheldert.
Ook herhaalt hij zijn advies bij de Integrale Verordening: “De adviesraad
adviseert dan ook op korte termijn de vindbaarheid van de verschillende
mogelijkheden tot hulpverlening op de site van de gemeente verder te
verbeteren en daar ook de vindbaarheid van de Verordening Sociaal Domein aan
te koppelen.”
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De Infographic integrale verordening sociaal domein die de adviesraad, ter
informatie, heeft ontvangen geeft een goed beeld van het proces nadat een
hulpvraag is gedaan.
Wat echter ontbreekt is een uitleg van de hulp die de gemeente biedt en
waarvoor een hulpvraag kan worden gedaan. Als de infographic daarmee zou
worden uitgebreid, zou deze volgens de adviesraad aan waarde winnen.
Dit advies is besproken en vastgesteld in de online-vergadering van de
adviesraad op 18 januari 2021.
De adviesraad is gaarne bereid het advies toe te lichten.
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