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Onderwerp 

Reactie op advies over Verordening en Nadere 

regels Sociaal Domein,  

 

 

 

Geachte heer Van Arkel,  

 

Wij danken u voor uw advies over de Verordening en Nadere regels Sociaal domein Alphen aan den 

Rijn 2015, die de Adviesraad Samenleving (ARS) heeft uitgebracht. In deze brief een reageren wij 

op uw advies. 

 

Uw adviezen en onze reactie:  

 

Artikel 5. Verstrekken maatwerkvoorziening (en art 25a van de Nadere regels) 

 De ARS is van oordeel dat het meewegen van inkomen bij het verstrekken van 

(maatwerk)voorzieningen wenselijk is. De ARS waardeert de inzet van het college om in deze 

smalle marges toch zo goed mogelijk een weg te vinden.  

  

Reactie college 

Staatssecretaris Van Ooijen heeft afgelopen voorjaar aangegeven dat gemeenten die inkomen van 

inwoners meewegen bij huishoudelijke hulp in strijd handelen met de Wmo. Hij heeft ook gesteld 

dat hij, in tegenstelling tot zijn voorganger, niet zal ingrijpen. In plaats daarvan geeft hij de 

gemeenten de ruimte hun lokale beleid in overeenstemming te brengen met de wettelijke kaders.  

 

De vijf Bevelandse gemeenten hebben, na een uitspraak van de rechter afgelopen voorjaar, hun 

beleid inderdaad teruggedraaid. Gemeente Krimpen aan den IJssel heeft financiële draagkracht bij 

HH meegenomen in zijn Verordening en blijft dit doen. Gemeente Leusden past financiële 

draagkracht toe bij Huishoudelijke hulp. Leusden heeft dit geregeld via een collegebesluit. 

Leusden geeft aan vooralsnog aan dit beleid vast te houden en wacht uitspraken af van een drietal 
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beroepszaken, die inwoners hebben aangespannen naar aanleiding van afwijzingen op grond van 

financiële draagkracht. 

Zelf hebben wij meerdere bezwaarzaken ontvangen die betrekking hebben op het weigeren van 

huishoudelijke hulp op grond van financiële draagkracht De externe adviseur van de Commissie 

Beroep en Bezwaar is tot de conclusie gekomen dat het besluit in strijd is met de Wmo 2015 en 

herroepen zou moeten worden.  

 

Het college ziet op basis van het voorgaande geen ruimte om financiële draagkracht nog langer 

mee te wegen vanwege strijdigheid met landelijke regelgeving.  

 

Bijlage  

De ARS vraagt of ook bijlage ‘Afwegingskader financiële draagkracht bij maatwerkvoorziening 

huishoudelijke hulp’ komt te vervallen en meegenomen wordt in de besluitvorming van de 

Verordening.  

 

Reactie college 

Dat klopt, die komt ook te vervallen. Bijlage 5 is onderdeel van de Nadere regels en wordt hiermee 

ook in de besluitvorming meegenomen.  

 

Jaar 20225  

Op verschillende plekken staat het jaar 20225.  

 

Reactie college 

Dit is een omissie en moet natuurlijk 2025 zijn. Het college voert deze tekstuele wijziging door.   

 

Het nieuwe artikel 11c Verordening 

De ARS is hier in principe mee akkoord maar heeft twee opmerkingen.  

De ARS vindt het uitsluiten van ondersteunen met wonen wanneer er voorliggende voorzieningen 

zijn niet passend (sub c). Verder vraagt de ARS zich af of lid 4 in strijd is met de AVG.   

 

Reactie college 

Reactie op artikel 11 lid 2, sub c Verordening 

Het artikel is niet bedoeld om uit te sluiten, maar om tot passende en helpende ondersteuning 

voor de inwoner te komen. Als ondersteuning vanuit bijvoorbeeld de Wlz, jeugdwet of 

Zorgverzekeringswet voor inwoner nodig en/of wenselijk is, dient op deze voorliggende 

voorziening ingezet te worden. Denk aan klinische behandeling vanuit de Zorgverzekeringswet 

en/of levenslange ondersteuning door de Wlz. In situaties zoals deze is Ondersteuning met wonen 

niet passend en/of helpend voor de inwoner. 

  

Indien Ondersteuning met wonen de voorliggende voorziening is, betekent dit ook niet dat dit 

andere voorzieningen uitgesloten worden. Met een indicatie Ondersteuning met wonen is 
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bijvoorbeeld aanvullend behandeling vanuit de Zvw mogelijk en/of een uitkering vanuit de 

Participatiewet. 

  

Reactie op lid 4 Verordening 

Bij alle bepalingen dienen de vereisten vanuit de AVG in acht genomen te worden, dus ook bij 

artikel 11 lid 4 van de Verordening.  

 

N.a.v. wijzigingen op de Nadere regels (NR) 

Artikel 29 NR ontbreekt een woordje: ‘of’.  

De ARS mist in artikel 29 lid 6 NR een appèl op de verantwoordelijkheid van de hulpvrager.  

Bij artikel 50 NR staat een verkeerde omschrijving (titel) 

 

Reactie college 

Hier ontbreekt inderdaad een woordje. Hier dient ‘en’ ingevoegd te worden.  

In lid 6 van de Nadere regels gaat het om wat het college vastlegt in het ondersteuningsplan. De 

beoordeling heeft dan al plaatsgevonden op basis van wat er nodig is. Het college volstaat met 

hoe het lid nu is omschreven. Artikel 50 is juist omschreven.  

 

Tot slot  

Wij danken u hartelijk voor uw advies op de Verordening en de Nadere regels.  

 

Met vriendelijke groet,  

burgemeester en wethouders van Alphen aan den Rijn, 

de secretaris,    de burgemeester, 

      
drs. ing. P.D. Wekx MBA  mr. drs. J.W.E. Spies  

 

  


