
gemeente 

NOORDOOSTPOLDER 

Participatieraad sociaal domein 
Mevrouw E. Kleber, voorzitter 
Lindeweg 41 
8315 RA LUTTELGEEST 

Uw bericht van 
16 j u l l 2 0 1 5 

Onderwerp 
Adv ies Par t ic ipat ieraad 
sociaal D o m e i n 

Uw kenmerk 

Bijlagen 
geen 

Ons kenmerk 
3 3 2 1 2 4 

Datum 
25 augus tus 2 0 1 5 

Inlichtingen 
m w . J.L. O k m a , ( 0 5 2 7 ) 63 32 29 

Geachte mevrouw Kleber, 

Het advies van de Participatieraad sociaal domein over de wijzigingsverordening 
maatschappelijke ondersteuning van 16 jul i j l . hebben wij in goede orde ontvangen. 
Hartelijk dank hiervoor. Graag geven wij u hieronder onze reactie op de uitgebrachte 
adviezen. 

Algemeen 
De verordening Wmo is in 2014 geheel vernieuwd en is toen tezamen met het 
Beleidsplan sociaal domein en andere stukken aan u ter advies voorgelegd. U heeft op 
7 augustus 2014 een advies gegeven op de Verordening maatschappelijke ondersteuning 
2015. U heeft op 1 september 2014 reactie ontvangen op dit advies. In deze reactie kunt 
u lezen in hoeverre uw aanbevelingen zijn overgenomen. Uw eerdere advisering is dus 
meegenomen bij de totstandkoming van de Verordening Wmo in 2014. 
U heeft de verordening als een PDF bestand ontvangen. Op zich is het mogelijk om hierin 
notities toe te voegen. U geeft aan een verordening bij voorkeur als Word bestand te 
ontvangen. Wij willen graag hiermee rekening houden en zullen een verordening in het 
vervolg als Word bestand aanleveren. 

Inhoudeli jk 
Een synoniem voor aanvaardbaar is acceptabel, aannemelijk, verantwoord en een 
synoniem voor verantwoord is veilig, aanvaardbaar, weloverwogen. 
Met de toevoegingen "in aanvaardbare mate" en "op verantwoorde wijze" in diverse 
artikelen, willen we een nuancering aanbrengen. Deze nuancering wordt meegenomen, 
naast alle andere criteria zoals beschreven in hoofdstuk 4 van de verordening, tijdens het 
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keukentafelgesprek. De volgende toevoegingen zijn bijvoorbeeld in artikel 4.1 
toegevoegd: 
"De maatwerkvoorziening als bedoeld in het eerste lid levert, rekening houdend met het 
verslag en indien aanwezig het persoonlijk plan, een passende bijdrage aan het 
realiseren van een situatie waarin de cliënt in aanvaardbare mate in staat wordt gesteld 
tot zelfredzaamheid of participatie mede met het oog op zo lang mogelijk op 
verantwoorde wijze in de eigen leefomgeving kunnen blijven wonen." 
Door het toevoegen van bijvoorbeeld "op verantwoorde wijze" willen we aangeven, dat 
het thuis blijven wonen niet ten koste van alles kan gaan. Het moet wel veilig voor de 
inwoner blijven om thuis te blijven wonen ofwel de inwoner moet op verantwoorde wijze 
thuis kunnen blijven wonen. Dit wordt reeds nu ook in keukentafelgesprekken 
meegenomen maar deze nuancering stond niet duidelijk in de verordening opgenomen. 
Met de toevoegingen is helder, dat de beoordeling zorgvuldig plaatsvindt. De 
toevoegingen zijn subjectief. Per casus wordt door het sociaal team Doen! maatwerk 
geleverd. 
Naar aanleiding van uw advies is inmiddels in de toelichting een verduidelijking over wat 
wordt bedoeld met de termen opgenomen. 

Tenslotte 
Hierbij willen wij u als voorzitter en de gehele Participatieraad nogmaals danken voor uw 
zorgvuldige advisering en uw snelle reactie in het proces. Wij hechten waarde aan uw 
adviezen en vragen en uw toekomstige adviezen op het terrein van het sociaal domein 
zien wij dan ook met belangstelling tegemoet. De behandeling van de wijzigings
verordening waarover u advies heeft uitgebracht staat gepland voor de raadscommissie
vergadering van 21 september 2015 en de gemeenteraadsvergadering van 5 oktober 
2015. U bent daarbij uiteraard van harte welkom. 

Wij vertrouwen erop dat wij u hiermee goed hebben geïnformeerd. Als u nog vragen 
heeft, dan kunt u terecht bij de contactpersoon die in het briefhoofd staat vermeld. 

Met vriendelijjce'tjpbet, 
het pdTlgjjgrvan burgemeester en wethouders, 

de burgemeester 


