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Aan: College van Burgemeester en Wethouders Waalwijk 

Van: Sociale Adviesraad Waalwijk 

Datum: 12 augustus 2019 

Onderwerp:Advies SAR Verordeningen en beleidsregels WMO en Jeugd  

 

 

Geacht college, 

U bent voornemens de huidige verordeningen inzake WMO en Jeugd te doen intrekken en nieuwe 

verordeningen te doen vaststellen. Tevens bent u van plan de daarbij behorende Beleidsregels door 

nieuwe te vervangen. 

U hebt ons hierover advies gevraagd en hebt daartoe in concept aan ons voorgelegd de Verordening 

Maatschappelijke Ondersteuning Waalwijk 2019, de Beleidsregels Maatschappelijke Ondersteuning 

Waalwijk 2019, Verordening Jeugdhulp gemeente Waalwijk 2019 en de Beleidsregels Jeugdhulp 

Waalwijk 2019.  

Wij hebben de hiervoor genoemde concepten in ambtelijk overleg met uw beleidsmedewerkster 

mw. Dijksterhuis mogen doornemen. Afgesproken is onze bevindingen en opmerkingen, hoewel 

sommige al onmiddellijk verklaard konden worden, volledigheidshalve in ons advies te laten 

terugkomen.  

Hierna zullen wij u ons commentaar op de concepten geven, waarbij wij op voorhand al mogen 

vaststellen dat de voorgestelde wijzigingen met betrekking tot zowel WMO als Jeugd in belangrijke 

mate neerslag zijn van nieuwe inzichten als gevolg van onder meer de jurisprudentie van de CRvB. 

Met andere woorden: de gehele operatie heeft een overwegend technisch karakter. Aanpassingen 

van het beleid vinden vooral plaats in andere kaders  als: “De handen ineen”, “Evaluatie reorganisatie 

Team Wijz”, “Jeugdkader 2020”, “Woonvisie”en andere. Over deze meer beleidsmatig gerichte 

aanpassingen heeft de SAR al advies uitgebracht of zal zij nog nader adviseren. 

Wij zullen onze reactie op de voorgenomen verordeningen en beleidsregels in drie onderdelen 

ontwikkelen: 

- Algemene opmerkingen betreffende beide verordeningen en beleidsregels; 

- Specifieke opmerkingen Jeugdzorg; 

- Specifieke opmerkingen WMO. 
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Algemene opmerkingen betreffende beide verordeningen en beleidsregels: 

1. Beide verordeningen betreffen het geven van uitvoering aan de wetten Jeugdwet en 

WMO  en de in dit kader door de raad vastgestelde beleidskaders. Deze beleidskaders 

(o.a. Transitieplan “Andere kijk, goed voor elkaar”, “Beleidsplan WMO”) dateren 

inmiddels uit 2014. De SAR geeft u in overweging de betreffende beleidskaders aan te 

passen aan de snel veranderende inzichten in het Sociaal Domein. 

 

2. Hoewel beide verordeningen natuurlijk hun eigen onderwerp regelen, bepleit de SAR dat 

deze, waar de wet zich hiertegen niet verzet, zo geharmoniseerd mogelijk worden 

ingericht. Niet goed valt in te zien waarom bij de WMO gesproken wordt over 

“maatwerkvoorziening”, terwijl bij Jeugd over de “individuele voorziening” wordt 

gesproken? Zo worden bijvoorbeeld ook “algemene voorzieningen” in de verordening 

Jeugd gespecificeerd, terwijl dit in de verordening WMO niet gebeurt? Ook zien we in de 

verordening WMO het nieuwe instrument “financiële tegemoetkoming” gedefinieerd, 

terwijl dit instrument bij Jeugd niet terugkeert?   

 

3. In dit verband neemt de SAR met veel belangstelling kennis van het zogenaamde 

MaatPact, het regionale plan om in het sociaal domein een zo groot mogelijke mate van 

ontschotting te realiseren. De SAR is voorstander van deze benadering enontvangt graag 

binnenkort de eerste resultaten van deze proef. 

 

4. Zowel de verordening Jeugd als de WMO hanteren “algemene voorzieningen”, als 

voorliggend aan individuele voorzieningen. Niet duidelijk is ons uit de stukken in welke 

mate de wens wordt uitgesproken meer “hulp” te vangen in “algemene voorzieningen”. 

De SAR vraagt zich af of door middel van een groter aanbod van algemene voorzieningen 

“duurdere” individuele hulp kan worden voorkomen. Zien wij dit goed? Zijn er in 

(sub)regionaal verband wellicht méér algemene voorzieningen te realiseren? Welk beleid 

staat u hier voor ogen?  

 

5. In beide verordeningen wordt ingegaan op het instrument van de clientondersteuning. 

Naar ons bekend wordt deze taak thans belegd bij Contour de Twern. U zult ook weten 

dat het thema clientondersteuning in de maatschappelijke discussies regelmatig 

terugkeert. In regionaal verband Hart van Brabant is onlangs een themabijeenkomst aan 

dit onderwerp gewijd georganiseerd door de adviesraden. Wij verzoeken u de  

clientondersteuning en de manier waarop deze in Waalwijk wordt vormgegeven goed 

toegankelijk en meer bekend te maken m.n. voor de doelgroepen die langdurige op zorg 

zijn aangewezen.  

 

6. Beide verordeningen kennen het instrument “PGB”. De voorwaarden waaraan 

toekenning moet voldoen zijn wettelijk geregeld. Kunt u ons informeren over de vraag 

hoe dit instrument in de dagelijkse praktijk uitpakt, dat wil zeggen hoe vaak aangevraagd, 

hoe vaak geweigerd en op welke gronden geweigerd?  

 

7. Beide verordeningen gaan in op de klachtregeling. U legt de bestaande regelingen 

ongewijzigd voor. Duidt deze vasthoudendheid op een grote mate van tevredenheid over 

de wijze waarop thans de mogelijkheid een klacht in te dienen is geregeld?  U zult ervan 

op de hoogte zijn dat in het veld en in de wetenschap kritiek bestaat over de 
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fragmentatie in de rechtsbescherming, waarbij de burger met een klacht zich soms tot 

het bestuursorgaan, dan weer tot de zorgaanbieder moet wenden.Dit terwijl het  

vanwege de overlap tussen de activiteiten van het bestuursorgaan en de zorgaanbieder 

lang niet altijd duidelijk is bij wie een klacht moet worden ingediend. Algemeen wordt  er 

naar gestreefd geschillen (bezwaren en klachten) in het sociale domein  meer integraal te 

benaderen en daartoe één instantie aan te wijzen. Sommige gemeenten voeren in deze 

zin al experimenten uit.  

Kunt u nader laten weten hoe u in deze discussie staat en wat er nog van u te 

verwachten is om de klachtenregeling meer laagdrempelig en klantvriendelijk te maken 

zoals de SAR in haar advies in 2017 al heeft bepleit? De SAR blijft van mening dat ook hier 

versimpeling en vereenvoudiging van procedures voorkeur geniet, zodat de burger niet 

“van het kastje naar de muur” wordt gestuurd. 

 

8. Voorts voorzien de wetten in een regeling hoe de burgers betrokken worden bij de 

voorbereiding van het beleid (inspraak). In Waalwijk heeft u dit vorm gegeven middels de 

instelling van de Sociale Adviesraad. De SAR doet u de suggestie hiervan melding te doen 

in bijvoorbeeld de Toelichting op beide verordeningen. 

 

9. Bij zowel Jeugd als WMO volgt een beschikking op een hulpvraag pas nadat een formele 

aanvraag is ingediend. Regels worden gesteld wat zoal in een aanvraag moet worden 

vermeld. De SAR vraagt zich af of het voor het bereiken van gewenste 

klantvriendelijkheid  en efficiency niet aan te bevelen is om met toepassing van artikel 

4:4 van de Awb een standaard ‘aanvraagformulier’ te hanteren?  

 

Specifieke opmerkingen Jeugdhulp: 

10. In artikel 1, lid 2 onder letters n en o van de verordening jeugdzorg staat nog het begrip 
‘sociaal domein’ vermeld. De SAR stelt dat deze term verwarring over de reikwijdte van 
dit begrip met zich mee kan nemen is en geeft daarom het advies deze te verwijderen.   
 

11. Uit artikel 8 van de verordening jeugdzorg volgt dat het college het onderzoek/gesprek 
uitvoert ‘binnen de gestelde termijn’. De SAR stelt vast dat in de Jeugdwet geen termijn 
is vastgesteld voor deze onderzoeksperiode en adviseert om hiervoor alsnog een termijn 
te stellen.   

 
12. Na het afsluiten van het onderzoek/gesprek met een integraal plan van aanpak en het 

indienen van een aanvraag heeft het college op grond van de Awb 8 weken de tijd om 
een beslissing te nemen. Sommige gemeenten beslissen al twee weken na het indienen 
van de aanvraag (en volgen hierin de Wmo). Kunt u ons informeren of u ook hebt 
overwogen om deze termijn te verkorten en, zo ja, op welke gronden hiervan is afgezien? 
Zo nee, bent u dan bereid te overwegen een ambitie op te nemen die korter is dan het 
maximum? 

 
13. In artikel 10, lid 3  van de verordening jeugdzorg en artikel 3.3 van de beleidsregels is, 

kort weergegeven, bepaald dat een aanvraag in behandeling wordt genomen indien, 
onder meer, het plan van aanpak voor akkoord is ondertekend door de medewerker, de 
jeugdige of zijn wettelijk vertegenwoordigers. Welke stappen worden ondernomen 
indien de jeugdige of zijn wettelijk vertegenwoordigers niet tekenen voor akkoord en 
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welke termijnen worden hiervoor gehanteerd? En wat is rechtens, wanneer de ouders 
en/of wettelijke vertegenwoordigers niet op één lijn zitten? 

 
14. Uit artikel 4.1 van de beleidsregels jeugdzorg volgt dat, als het hoofdverblijf niet door de 

rechter is bepaald, de ouders aangeven wat het hoofdverblijf van de jeugdige is en dat 
als ouders dit niet kunnen of willen aangeven,  de twee desbetreffende gemeenten dan 
met elkaar in overleg gaan. Kunt u ons informeren waarom u ervoor kiest dit door de 
ouders te laten aangeven en hiervoor niet, zoals gebruikelijk, uitgaat van de 
Basisregistratie Persoonsgegevens?  

 
15. In artikel 4.6 van de beleidsregels jeugdzorg verwijst u voor het bepalen welke 

voorziening/zorgarrangement in welke vorm passend is voor de jeugdige naar de 
websites www.wegwijzerhvb.nl/jeugd en www.zorginregiohartvanbrabant.nl en het 12- 
stappenplan met alle voorzieningen jeugdhulp die ingezet kunnen worden. Kunt u 
aangeven op welke wijze wordt getoetst of hiermee in de praktijk altijd een antwoord 
wordt gevonden op de hulpvraag van een jeugdige en zo nee, welke stappen anders 
worden genomen door het team Wijz dan wel de zorgaanbieders? 

 
16. In artikel 4.6.4 van de beleidsregels jeugdzorg staat onder logeeropvang vermeld dat bij 

inzet van logeeropvang gedurende minder dan 12 uur in een etmaal de aanbieder geen 
tarief in rekening brengt. Kunt u aangegeven op welke wijze de kosten van de aanbieder 
in een dergelijk geval dan wel vergoed worden? 

 
17. In artikel 23 van de verordening jeugdzorg is bepaald dat het college de bevoegdheid 

heeft nadere regels over de uitvoering van deze verordening vast te stellen, die zijn 
opgenomen in beleidsregels. De SAR is van mening dat nadere regels over de uitvoering 
van deze verordening uitsluitend opgenomen dienen te worden in de beleidsregels en 
adviseert u om deze bepaling te laten vervallen.  

 
18. Uit de toelichting op artikel 19 van de verordening jeugdhulp volgt dat er door de 

gemeente van de regio Hart van Brabant op 19 november 2014 een convenant is 
afgesloten met de Raad voor de Kinderbescherming. De SAR is niet op de hoogte van de 
inhoud van dit convenant en verzoekt u om hiervan een afschrift te verstrekken.  

 
19. De SAR adviseert u om in BIJLAGE 1 van de beleidsregels jeugdzorg onder punt 11 de  

definitie van ‘ouders’ uit te breiden met: ‘de ouder zonder juridisch gezag’.    
 

Specifieke opmerkingen WMO: 

20. In de verordening WMO wordt het instrument “financiële tegemoetkoming” 

geïntroduceerd. Kunt u al indiceren in welke gevallen van deze bijzondere 

maatwerkvoorziening gebruik wordt gemaakt? Hoe wordt de hoogte van een financiële 

tegemoetkoming vastgesteld. Behoort deze in alle gevallen in de verordening zelf te zijn 

opgenomen? Wordt bij de toekenning van een financiële tegemoetkoming nog een 

“eigen bijdrage” verhaald? 

 

21. Bij de paragraaf “Woonvoorziening” wordt in de Beleidsregel onder 3.5.3. gesteld dat in 

voorkomende gevallen, dat geen vergoeding tot woningaanpassing wordt toegekend, 

een verhuiskostenvergoeding, al dan niet gepaard met een “verhuisurgentie” wordt 

toegekend. Ons bereikten signalen dat deze verklaring omtrent urgentie in de praktijk 

http://www.wegwijzerhvb.nl/jeugd
http://www.zorginregiohartvanbrabant.nl/
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van de woningtoewijzing door Casade weinig soelaas biedt. Wij vragen ons daarom af 

wat het voor de beschikking woonvoorziening betekent, wanneer het ondanks de 

afgegeven verklaring niet mogelijk blijkt binnen afzienbare tijd tot passende huisvesting 

te komen? De SAR is er voorstander van dat in dat geval de vergoeding alsnog wordt 

toegekend. 

 

22. In artikel 17 van de verordening neemt u op dat het college ter waarborging van een 

goede verhouding tussen de prijs voor de levering van een dienst door een derde en de 

daaraan te stellen kwaliteitseisen, een vaste of reële prijs vaststelt, als ondergrens voor 

de aanbesteding. 

Wij vragen ons af hoe deze reële prijs in relatie tot de te stellen kwaliteitseisen in de 

praktijk wordt vastgesteld? Welk normenkader wordt hierbij gehanteerd? Is hier sprake 

van een besluit in de zin van de Awb of een (privaatrechtelijke) feitelijke handeling? Hoe 

wordt de verantwoording aan de gemeenteraad (art.17, 4e lid) vorm gegeven? 

Met bovenstaande vragen en opmerkingen/suggesties hoopt de SAR bij te dragen aan verdere 

completering van de verordeningen en beleidsregels op de domeinen WMO en Jeugd. In dit verband 

maken wij het voorbehoud dat wij enkele relevante cliënten-organisatiesuit het betreffende veld  

nog graag zouden willen consulteren, voordat de nieuwe verordeningen/beleidsregelsdefintief 

worden vastgesteld. Wilt u ons laten weten wanneer de betreffende documenten voor openbaarheid 

worden vrij gegeven zodat wij kunnen kijken of wij dit bijvoorbeeld begin september nog kunnen 

realiseren? 

Tenslotte vragen wij aandacht voor een goede communicatie over de nieuwe verordeningen en 

beleidsregels met belanghebbende burgers en organisaties met focus op wat de gemeente met de 

aanpassingen wil bereiken.  

 

Namens de Sociale Adviesraad Waalwijk, 

 

drs. L.A.J.M. Middelhoff MPM 

voorzitter 


