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Betreft advies van de Adviesraad Sociaal Domein m.b.t. de wijziging Beleidsregels maatschappe-
lijke ondersteuning gemeente Pijnacker - Nootdorp 2021. 
 
 
Geacht College, 
 
Recent ontvingen wij uw voorstel tot wijziging van de Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning 
2021. U vraagt ons over deze Beleidsregels advies uit te brengen. 
 
Tijdens ons overleg op 2 februari heeft Jeroen Diehl het wijzigingsvoorstel toegelicht, waarna wij op 
die datum en op 9 maart onze inhoudelijke reactie hebben besproken. Dat heeft geleid tot het vol-
gende advies. 
 
Algemeen 
De voorgestelde wijzigingen geven invulling aan een van de maatregelen, aangekondigd in de nota 
‘Grip op het sociaal domein’. Het is vooral een bezuiniging, die voorgesteld wordt. Uiteindelijk wilt u 
met de genoemde maatregelen een besparing van € 169.000 per jaar bereiken.  
 
Samenvatting 

 Tekstuele aanvullingen akkoord. 

 Beroep op voorliggende wetten geeft duidelijkheid. 

 Aanscherping normering begeleiding mag niet leiden tot inperken zorg wanneer dit echt 
noodzakelijk is. De zorgvraag moet centraal blijven staan.   
 

1.3 Leeswijzer 
De leeswijzer zien we als een verbetering, die het vinden van de juiste onderwerpen makkelijker 
maakt. 
 
3.7 Beroep op voorliggende wetten 
De actualisatie van paragraaf 3.7 zien we eveneens als een verbetering. Deze beoogt stelliger aan te 
geven, dat wanneer mogelijk, een beroep gedaan moet worden op voorliggende voorzieningen. Om 
aanvragers de juiste weg te helpen kiezen vindt de ASD het belangrijk dat zij duidelijk gewezen wor-
den op de mogelijkheid van onafhankelijke cliëntondersteuning. 
 
4.3.6 Normering begeleiding / bijlage 2 Normering begeleiding 
De ASD heeft zich uitgebreid gebogen over de ons inziens twee belangrijkste wijzigingsvoorstellen. 
Dat zijn het terugbrengen van de contactmomenten voor individuele begeleiding van 2 naar 1 uur en 
het terugbrengen van het maximaal aantal dagdelen dagbesteding van 9 naar 6. 
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We constateren dat beide maatregelen een flinke bezuiniging opleveren, resp. € 56.000 en €113.000. 
Ze zijn belangrijk als bijdrage aan de doelstelling om de kosten in het sociaal domein te beperken. 
Tegelijkertijd proberen we in te schatten wat de effecten zijn voor de betrokken cliënten, hun man-
telzorgers en de zorgverleners. Voorkomen moet worden, dat de ondersteuning tekort gaat schieten.  
De besparing op de uitgaven is groot, dus de impact voor de op deze ondersteuning aangewezen cli-
enten is ook groot. 

 
Eén contactmoment, één uur begeleiding 
De maatregel om de rekeneenheid voor een contactmoment individuele begeleiding thuis terug te 
brengen van 2 naar 1 uur raakt ongeveer 30 % van de cliënten. Dat is een flinke groep. Gezien de in-
gevulde bezuiniging is dat niet alleen een rekenkundige exercitie, maar leidt het tot minder onder-
steuning.  
We hebben daarbij een aantal vragen. 
Betekent het halveren van het contactmoment in de praktijk, dat de zorgverlener hetzelfde werk in 
de helft van de tijd moet gaan doen? Zijn de gevolgen van deze maatregel voldoende onderzocht en 
besproken met degenen, die de begeleiding uitvoeren? Waar komt de druk te liggen om ondersteu-
ning, die tot nu toe als noodzakelijk is ervaren, uit te voeren? Leidt deze beperking tot meer druk op 
de mantelzorgers? Kortom, kan het wel? 
Die vragen hebben we niet beantwoord gezien in het voorstel.   
 
De adviesraad adviseert daarom als volgt over deze maatregel. 
We adviseren positief over het voorstel om de rekeneenheid voor een eerste contactmoment terug 
te brengen van 2 naar 1 uur en dit toe te passen bij nieuwe aanvragen. Als basis een halvering in tijd 
is op zich niet bezwaarlijk, als bij de behandeling van de aanvraag uiteindelijk de behoefte aan pas-
sende begeleiding maar leidend blijft. Dat kan dus ook 2 x 1 uur zijn. 

 
Terugbrengen aantal dagdelen dagbesteding van 9 naar 6.  
De adviesraad kan instemmen met dit voorstel, als de mogelijkheid maar blijft bestaan om daarvan 
onderbouwd af te wijken.  
De keuze voor maximaal 6 dagdelen sluit aan bij de norm die in de Wlz geldt. Kennelijk vindt ook de 
rijksoverheid dit een redelijke norm. Op elkaar aansluiten van beide regelingen voorkomt dat bij een 
toekomstige doorverwijzing naar de Wlz de ondersteuning in omvang teruggebracht wordt.  
 
Op dit moment zijn er zestien personen, die gebruik maken van negen dagdelen begeleiding in 
groepsverband. Samen dus verantwoordelijk voor de te besparen € 113.000. Kennelijk worden die 
negen dagdelen alleen in bijzondere situaties toegekend.  
De adviesraad vindt het belangrijk dat die mogelijkheid blijft bestaan. Wanneer het echt nodig is, dan 
moeten ook 7, 8 of zelfs 9 dagdelen toegekend kunnen worden.  
Als dagbesteding wordt gemaximeerd op 6 dagdelen, dan leidt dit ertoe dat een groter beroep ge-
daan moet worden op andere vormen van ondersteuning en eigen kracht. Wij hebben hierbij geen 
ander beeld, dan dat dit leidt tot terugleggen van de zorg bij partners en andere mantelzorgers. Dat 
kan tot andere en uiteindelijk grotere problemen leiden, zoals overbelasting van de mantelzorger. 
De ASD vindt het belangrijk dat degenen, die de aanvragen moeten beoordelen, de ruimte houden 
om blijvend echte passende oplossingen mogelijk te maken. De cliënt met zijn of haar problemen als 
vertrekpunt en niet de regeling als te knellend kader. Maatwerk, wanneer mogelijk binnen de kaders 
van de beleidsregels, maar desnoods daar buiten.  
Wij hebben er nota van genomen, dat de hardheidsclausule deze mogelijkheid blijft bieden. 
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Overgangsregeling. 
De adviesraad is van mening dat de huidige cliënten zoveel mogelijk ontzien moeten worden. Na-
tuurlijk kan bij herindicatie kritisch gekeken worden naar de toegekende voorziening, maar we plei-
ten er nadrukkelijk voor om niet tussentijds met een beroep op de gewijzigde regelgeving te korten 
op de ondersteuning.  
Wij hebben uit de mondelinge toelichting begrepen, dat dit ook uw intentie is.  
 

 

Met vriendelijke groet, 

namens de Adviesraad Sociaal Domein Pijnacker-Nootdorp 

 

 

 

 

 
Piet van Adrichem 
voorzitter Adviesraad Sociaal Domein   
 
 
 
c.c.   Gemeente Pijnacker-Nootdorp, mevrouw M. Hartland, de heer J. Diehl  

 
 


