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Vaststellen concept belei dsreg els sociaal domei n 
Geachte leden van de participatieraad,  
 
Hartelijk dank voor uw adviezen over de beleidsregels in het Sociaal Domein. 
Wij willen graag reageren op uw advies en u informeren over de verwerking van uw advies 
in de aangepaste versie van de diverse documenten. 
 
Algemene kanttekeningen 
1.  Verschil beleidsregels. 
De beleidsregels zijn uitwerkingen van de nog uit te werken bepalingen uit de 
verordeningen. Voor de beleidsregel jeugdhulp is er voorlopig gekozen de ‘kan’ bepalingen 
nog niet uit te werken. In overleg met de uitvoering en experts m.b.t. de doorleiding van 
jeugdhulp is deze beleidsregel tot stand gekomen. Ook wij zien een groot verschil in de 
beleidsregels. Wij zullen de uitvoering van de beleidsregels nauwgezet monitoren en 
aanpassen waar nodig.  
 
2.  Betrekken van de participatieraad in een vroegtijdig stadium 
De werkwijze, zoals in Bronckhorst gebruikelijk om de participatieraad vroegtijdig te 
betrekken bij het opstellen van beleid, willen wij graag doorzetten. Wij zullen erop toezien 
dat deze werkwijze onder de aandacht blijft van onze medewerkers. 
 
3.  Communicatie aan inwoners 
Wij delen uw visie dat de communicatie aan inwoners een belangrijk onderdeel is van de 
transitie. Op dit moment wordt zowel algemeen als individueel informatie verstrekt aan 
inwoners. Hierbij wordt aangesloten op de communicatie die verstrekt wordt vanuit andere 
bronnen, zoals de Rijksoverheid, CAK en zorgaanbieders. 
 
4.  Scholing aan sociaal consulenten 
Wij onderschrijven het belang van goede scholing van onze consulenten en de noodzaak 
van know-how op zeer diverse terreinen. 
De medewerkers zijn dit jaar en worden ook op dit moment nog breed geschoold. Hierbij 
kunt u denken aan de juridische wijzigingen, methodische aanpak en inhoudelijke thema’s. 
Ook wordt veel van elkaar geleerd door met elkaar ‘mee te lopen’ en intervisie.  
 
Voor wat betreft de bevoegdheid tot het afgeven van een beschikking. Dit is geregeld in 
ons mandaatbesluit. 
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Beleidsregel re-integratie 
We komen tegemoet aan de wens om meer concrete beleidsregels te maken, die de 
inwoner meer houvast biedt. De beleidsregels die nu voorliggen gaan alleen in op de 
opdrachten die voortkomen vanuit de re-integratieverordening. In de eerste maanden van 
2015 zullen meer uitgebreide beleidsregels worden voorgelegd. 
 
In de uitvoering is er voortdurend aandacht voor de één plan – één gezin – één regisseur 
aanpak. Op die manier wordt de samenloop van trajecten voorkomen en worden alle 
voorzieningen die op een inwoner betrekking hebben vervat in één trajectplan. 
 
In de beleidsregels, zoals deze nu voorliggen, is de mogelijkheid van het verlengen met 
één jaar van een proefplaatsing opgenomen. 
 
Tenslotte is het artikel met betrekking tot het regelen van de kinderopvang geschrapt. 
 

Beleidsregel jeugdhulp 
Uw advies dat een (gezins)voogd zich met een melding tot het sociaal team kan wenden 

zullen wij niet verwerken in de beleidsregel. Dit hoeft niet apart opgenomen te worden, 

omdat voogdij een kinderbeschermingsmaatregel is. De toegang tot jeugdhulp via een 

kinderbeschermingsmaatregel en jeugdreclassering is geregeld in art. 3 van de 

verordening.  

 
Uw advies over het wijzen op een cliëntondersteuner nemen wij over. Wij hebben dit als 
volgt verwerkt in de beleidsregel: 
Wanneer een jeugdige en/of ouder behoefte heeft aan ondersteuning kunnen zij bij  

het sociaal team hun vraag stellen. Hierbij worden zij gewezen op de mogelijkheid  

van een cliëntondersteuner. 

 
Uw advies om onderscheidt te maken tussen ouders met- en zonder ouderlijk gezag 

nemen wij niet over in de beleidsregel. Wie toestemming moet geven voor het verlenen 

van jeugdhulp is geregeld in art. 7.3.4 en 7.3.5 van de jeugdwet. Dat hoeft dus niet meer 

apart in de beleidsregel te worden opgenomen. 

Het stuk over het geven van toestemming om persoonsgegevens op te vragen, te 

verzamelen en verwerken is uit de beleidsregel gehaald. Dit wordt verder uitgewerkt in het 

privacyreglement. In dat reglement wordt ook aandacht besteedt aan de uitwisseling van 

persoonsgegevens tussen externe hulpverleners die betrokken worden en de consulenten 

in het sociaal team. Niettemin zal iedere zorgaanbieder ook zelf moeten voldoen aan de 

wet- en regelgeving bij het verzamelen en uitwisselen van persoonsgegevens en hiervoor 

eigen voorzieningen treffen in de interne organisatie. 

Het woordje wettelijke bij ouderbijdrage is verwijdert uit de beleidsregel. Het college legt de 

ouderbijdrage op en het CAK stelt de hoogte van de ouderbijdrage vast en int deze. Dit is 

geregeld in de wet in art. 8.2. 

 

Met betrekking tot jeugdigen tussen de 18 en 23 jaar zullen wij volgend jaar de 

noodzakelijke hulp verlenen voor zover die onder onze verantwoordelijkheid valt. Mocht dit 

niet onder onze verantwoordelijkheid vallen, dan zullen wij wel actief blijven en ons 

inzetten voor het organiseren van de benodigde zorg. Volgend jaar zullen we de 

knelpunten in de overgang tussen jeugd- en volwassenenzorg nader onderzoeken en waar 
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nodig structureel beleid ontwikkelen. Inzet blijft dat iedereen de noodzakelijke 

ondersteuning ontvangt.   

 

In onze communicatie zullen we aandacht hebben voor de vormen van ondersteuning 

waar inwoners van gebruik kunnen maken. Voor het opnemen van individuele 

voorzieningen in de beleidsregels zien wij op dit moment geen noodzaak. Dit advies 

nemen wij mee ter overweging bij de eerste herziening van de beleidsregels. 

 

Beleidsregel Wmo 

Wij hebben uw advies overgenomen om geen eigen bijdrage te bepalen voor 
ondersteuning bij een aantal maatwerkvoorzieningen. Dit is als volgt opgenomen in de 
beleidsregel: 
3. Voor alle maatwerkvoorzieningen wordt een eigen bijdrage geïnd met uitzondering van 
de volgende voorzieningen: 

 Rolstoelen 
 Onderhoud, reparatie en verzekering van hulpmiddelen.  
 Sportvoorzieningen 
 Tijdelijke dubbele woonlasten (max. 3 maanden) 
 Rolstoeltaxi 
 Ondersteuning bij verhuizing en (her) inrichting 

4. Voor kinderen en jongeren tot 18 jaar wordt geen eigen bijdrage geïnd met uitzondering 
van een woningaanpassing waarbij deze via ouders/verzorgers wordt geïnd.   
 

Ook uw advies om maximum bedragen te bepalen nemen wij over. Deze worden als volgt 
opgenomen in de beleidsregel: 
1. Bij het verstrekken van een maatwerkvoorziening wordt uitgegaan van de goedkoopst 
adequate voorziening. Dit betreft altijd maatwerk. Voor een aantal voorzieningen is een 
maximum gesteld, dit zijn:  

a. Aanschaf en onderhoud van een sportvoorziening bedraagt maximaal € 2.506,-. 
b. Ondersteuning bij verhuizing en (her)inrichting bedraagt maximaal € 2.849,-; 
c.   Voor tijdelijke huisvesting zelfstandige woonruimte dubbele woonlasten, maximaal  

  € 2.687,- 
d. Voor tijdelijke huisvesting niet zelfstandige woonruimte dubbele woonlasten, 

maximaal   € 1.354,-; 
e. Voor bezoekbaar maken woonruimte, maximaal € 2.849,-; 
f. De hoogte voor aanpassing(en) van een eigen auto is maximaal  € 8.000,-.  

 
Wij zijn van mening dat het verder benoemen van hulp bij medicijngebruik niet nodig is. Dit 
valt onder de door ons opgenomen ADL hulp. 
 
Uw advies met betrekking tot de pgb verstrekking voor hulp bij het huishouden hebben wij 
bekeken. Hierbij hebben wij een aantal constateringen gedaan, die wij graag met u delen.  
De verantwoordelijkheid voor goed opdrachtgeverschap ligt bij de budgethouder van het 
pgb. Dit betekent ook dat de budgethouder verantwoordelijk is voor het tarief dat 
gehanteerd wordt. De gemeente toetst wel of er sprake is van een zorgovereenkomst en 
of hiermee hetzelfde resultaat behaald kan worden als met ZIN het geval zou zijn.  
Het afwijken  van inkopen op resultaat bij de toekenning van een pgb in relatie tot de 
verstrekking bij ZIN lijkt juridisch niet haalbaar. Gezien bovenstaande nemen wij uw advies 
om de huidige systematiek te handhaven niet over. 
 
Bij de verantwoording aan de SVB wordt de zorgovereenkomst van de budgethouder 
overlegd en wordt bij de berekening volgens ons uitgegaan van de afspraken welke de 
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budgethouder van het pgb in de zorgovereenkomst heeft opgenomen. Voor de vergoeding 
vanuit de gemeente maakt dat ons inziens niet uit, omdat dit gekoppeld is aan de 
afgesproken resultaten. 
Wij onderschrijven wel dat dit knelpunten kan geven bij het berekenen van de eigen 
bijdrage. Hierover hebben wij vragen neergelegd bij het landelijke transitiebureau. 
 
Wij hopen u hiermeee voldoende te hebben geïnformeerd en danken u hartelijk voor uw 
deskundige advies. 
 
 
Meer informatie? 
Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via e-mail: info@bronckhorst.nl of 
tel. (0575) 75 02 50. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Bronckhorst, 
de secretaris,                         de burgemeester, 
 
 
 
de heer A.H. van Hout           de heer H.A.J. Aalderink   
 
 
Kopie aan: 
- Archief 
 

 


