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Alphen aan den Rijn, 20 oktober 2021 

 

Geacht college, 

Wij bevestigen de ontvangst van het verzoek tot het uitbrengen van een advies over de in aanhef 
gemelde documenten. 

In de bijlage bij deze brief treft u onze opmerkingen aan. 

Wij vertrouwen erop u hiermee van dienst te zijn geweest. Voor eventuele vragen een toelichting zijn 
wij uiteraard beschikbaar. 

 

Met vriendelijke groet 

 

Drs J.G. van Arkel 

Voorzitter Adviesraad Samenleving Alphen aan den Rijn 

 

Bijlage  

 

 

 



 

 

 

 

Artikel 3 Het gesprek, onderzoek, verslag en integraal plan 

Lid 1 WMO hulpvraag 

Geen opmerkingen 

Lid 2 Jeugdhulp 

Geen opmerkingen 

Lid 6 Jeugdwet 

Geen opmerkingen 

Artikel 5. Verstrekken van een maatwerkvoorziening 

Maat werkvoorzieningen zijn beschikbaar voor hulpvragers die het echt niet zelf kunnen regelen, 
inclusief eigen netwerk en financiële draagkracht, zo begrijpen wij artikel 5 (nieuw). Financiële 
draagkracht is toegevoegd en nader toegelicht in bijlage 4. De ARS vindt het afwegingkader (veel) te 
vaag. Waar worden nu precies de (financiële) grenzen getrokken? Een verslag of integraal plan is 
mensenwerk. Dat betekent dat als de opstellers van het verslag of integraal plan niet een concrete 
maatstaf hebben, de afwegingen onvermijdelijk verschillend worden gemaakt. Dat is onwenselijk. De 
ARS stelt voor bijlage 4 concreter te maken. Tegelijk adviseren wij om de eerste 6 maanden alle 
verslagen/integrale plannen door 2 teamleden te laten toetsen met als doel méér eenduidigheid in 
beleid te realiseren. 

Artikel 8 Nieuwe feiten enz. 

Een toezichthouder rechtmatigheid. Voor zowel WMO als Jeugdwet. 

Geen opmerkingen 

Artikel 11a Maatwerkvoorzieningen huishoudelijke hulp / artikel 25a Huishoudelijke hulp (Nadere 
regels) 

De ARS heeft begrip voor het meer rekening houden met (ook) financiële draagkracht bij de 
beoordeling van toewijzing van huishoudelijke hulp. Bijlage 4 licht e.e.a. nader toe. De ARS vindt deze 
bijlage echter te vaag. De ARS adviseert om een meer concrete afwegingskader te formuleren en 
deze ook vooraf breed te communiceren. Juist op de grens van wel/niet toekennen verwachten wij 
veel discussie die mogelijk met goede voorlichting (grotendeels) te voorkomen is. Overigens 
verwijzen wij naar onze opmerkingen bij artikel 5 hierboven. 

In bijlage 2 bij de Nadere Regels is het normenkader Huishoudelijke hulp bijgevoegd.  

De ARS adviseert om dit normenkader na een jaar te evalueren. 



Artikel 31 Mantelzorgwaardering (Nadere regels) 

De ARS adviseert om de Opdrachtnemer te vragen om de keuze hoe hij mantelzorgers wil waarderen 
van tevoren bekend maakt.  

Artikelen 38 en 39: individuele studietoeslag 

De studietoeslag wordt nu leeftijdsafhankelijk. Betekent dit dat de studietoeslag in de maand dat 
iemand jarig is naar rato van het aantal dagen in die maand wordt herberekend? Communicatie 
toevoegen op dit punt lijkt de ARS raadzaam. 

Artikel 40 Gedragingen Participatiewet 

De ARS adviseert als het om statushouders gaat pas een maatregel te nemen nadat vooraf ook is 
overlegd met de vrijwilliger(sorganisatie) waarmee de statushouder al contact heeft. 

Nieuw artikel 63 Beschikkingstermijn schuldhulpverlening 

De ARS adviseert om toe te voegen dat toekennen, afwijzen of beëindigen van de beschikking pas 
gebeurd nadat belanghebbende en een eventuele vertrouwenspersoon (vrijwilliger) is / zijn gehoord 
en zich heeft / hebben kunnen uitlaten over de motieven die aan de beslissing ten grondslag liggen. 

Nieuw artikel 63a Vroegsignalering schulden 

De ARS adviseert om in de contacten met een inwoner vroegtijdig ook vrijwilligers(organisaties) in te 
schakelen zodat een (optimale) combinatie van professionele en vrijwilligershulp kan worden 
geboden. 

 

Opmerkingen n.a.v. vernummering 

- Hoofdstuk 8 vernummeren naar Hoofdstuk 9 
- In de kolom ‘nieuw’ dienen vanaf genoemd artikel 70 de nummering te worden aangepast: 

artikel 70 moet zijn artikel 71 (zie ook artikelen daarna: met 1 ophogen) 
- Nieuw hoofdstuk 9 Klachten moet zijn Hoofdstuk 10 Klachten. 
- Artikel 70 oud Taken en rollen (nieuw artikel 72): letter a, b en c niet ingevuld. Het artikel 

begint direct met ‘d’. Opnieuw ‘letteren’? 

 

Wij zien geen tekstvoorstellen voor wijzigingen in de toelichting op Verordening noch op de 
artikelsgewijze toelichting. Wij gaan ervan uit dat de toelichting eveneens wordt aangepast 
(nummering en inhoudelijke tekst) 

 


