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Geachte heer Hanson,
Bedankt voor uw advies over de concept verordeningen ‘jeugdhulp’ en ‘maatschappelijke
ondersteuning.” Wij danken u en de leden van de Participatieraad Sociaal domein (hierna
Participatieraad) eveneens hartelijk voor het plezierige gesprek hieraan voorafgaand. Graag geven wij
hieronder onze reactie op de uw uitgebrachte adviezen.
Wij zijn blij dat u waardering heeft voor het tijdig betrekken van de Participatieraad waardoor u uw
adviserende rol kon vervullen. Wij hebben de samenwerking als zeer plezierig en constructief ervaren.
Hieronder per punt een reactie op uw opmerkingen over de concept verordeningen.
1.
Wij gaan helder communiceren over de nieuwe terminologie
U vraagt ons om helder te communiceren over de nieuwe terminologie. Dit is een terechte opmerking.
Zorgvuldige communicatie over de term ‘onderzoek’ en ‘onderzoeksverslag’ is van belang evenals het
duiden van de termen. Wij nemen het advies van de Participatieraad over en nemen ‘onderzoek’ en
de ‘inhoud, status en geldigheid van het onderzoeksverslag’ mee in ons communicatieproces.
2.
Begrip ‘dagactiviteiten’ is gewijzigd
De Participatieraad geeft aan dat de uitkomstmaat ‘zingeving’ bij de nieuwe definiëring van het begrip
dagactiviteiten in artikel 1.1, lid 1 haaks lijkt te staan op het ‘resultaatgericht werken’. Om dit te
voorkomen hebben we de definiëring gewijzigd in: ‘dagactiviteiten: structurele tijdsbesteding met een
welomschreven resultaat’. De ‘zingeving’ nemen we mee in de toelichting. Daar verwerken we dit bij
de nadere uitleg van het begrip dagactiviteiten.
3.
Geregistreerd partnerschap is toegevoegd in de begripsbepalingen
We sluiten aan bij het advies van de Participatieraad en voegen ter verduidelijking voor de inwoner
‘geregistreerd partner’ toe aan de opsomming van het begrip leefeenheid. Het begrip in artikel 1.1, lid
1 wordt dan als volgt: ‘ leefeenheid: de echtgenoot, geregistreerd partner, ouders, inwonende kinderen
of andere huisgenoten die gemeenschappelijk een woning bewonen en gezamenlijk een huishouden
voeren;’.
4.
Regels over het verwerken van persoonsgegevens is opgenomen
Het beschermen van de privacy van onze inwoners nemen we heel serieus. We nemen het advies
over en nemen een bepaling over het verwerken van persoonsgegevens op in de verordeningen.

5.
Waar mogelijk voegen we casuïstiek en/of voorbeelden toe in ons beleid
We beseffen ons dat de juridische terminologie in de verordeningen zelfs na tekstuele
vereenvoudiging ertoe leidt dat bepaalde passages lastig leesbaar zijn. Voor deze passages gaan we
het advies toepassen en de beleidsdocumenten aanvullen met casuïstiek en/of voorbeelden. Op deze
wijze willen we bepaalde passages verhelderen voor de inwoner.
6.
Wij nemen uw tekstuele opmerking over
Uw tekstuele correctie is doorgevoerd. Dit is een wijziging van de tekst in artikel 5,2 1.b van de
verordening jeugdhulp.
7.
Wij letten op de nummering in de concept verordening
U geeft aan dat de nummering in de concept verordening Wmo nog niet kloppend is. De verklaring
hiervoor is, dat de concept verordening Wmo niet was bijgevoegd maar (nog) de huidige verordening.
In de concept verordening Wmo zullen we goed naar de nummering kijken.
Bedankt voor uw zorgvuldige advisering
Hierbij willen wij u als voorzitter en de gehele Participatieraad nogmaals danken voor uw zorgvuldige
advisering. Wij hechten waarde aan uw adviezen en vragen. Uw toekomstige adviezen op het terrein
van het sociaal domein zien wij dan ook met belangstelling tegemoet.
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 vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris,
de burgemeester,
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