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Geacht College, 

 

Recent ontvingen wij uw concept Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning gemeente Pijnacker-

Nootdorp 2023. U vraagt ons over deze beleidsregels advies uit te brengen. 

 

Tijdens ons overleg op 1 november 2022 hebben Lauren Hoogen Stoevenbeld en Sharon van Belzen 

de wijzigingen in deze beleidsregels in samenhang met de vijfde wijziging in de verordening Wmo 

2018 toegelicht.  

Aangezien het om een beperkt aantal wijzigingen ging t.o.v. de eerdere versie beleidsregels uit 2019 

hebben wij diezelfde avond onze reactie besproken en zijn na nog een ronde reacties na de bespre-

king gekomen tot het volgende advies. 

 

Algemeen 

De Adviesraad kan zich vinden in de nadruk die bij de opstelling van de beleidsregels is gelegd op 

enerzijds de helderheid voor de inwoners, die zich met een hulpvraag tot de gemeente richten en an-

derzijds het bieden van concrete handvatten voor de medewerkers, die de regeling moeten uitvoe-

ren. 

 

Bevindingen 

• Wij kunnen ons vinden in de wijzigingen die zijn aangebracht.   

• Positief waarderen wij de verbeteringen in de leesbaarheid en duidelijkheid van de teksten. 

• De Adviesraad is, zoals eerder aangegeven, voorstander van de aansluiting bij de H5 gemeen-

ten. De inhoudelijke samenwerking, die de vijf gemeenten voorstaan, zien we daarbij als een 

belangrijk winstpunt. Het is goed dat in deze verordening al geanticipeerd wordt op die sa-

menwerking en de uitvoering waar mogelijk al aansluit op de gemaakte keuzes in de huidige 

H4 gemeenten.  
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Aandachtspunten 

Wij willen u nog de volgende aandachtspunten meegeven. 

• Wat betreft regelingen die in feite horen te vallen onder participatie en schuldhulpverlening. 

Wanneer inwoners er nu gebruik van kunnen maken gaat de ASD er van uit dat, als dit niet 

langer onder de Wmo valt, cliënten goed begeleid worden naar de nieuwe voorziening en er 

geen nadelige gevolgen van ondervinden.  

• In artikel 3.5 wordt gesproken over algemeen gebruikelijke voorzieningen, waarbij één van 

de criteria is dat ze financieel gedragen moeten kunnen worden met een inkomen op mini-

mumniveau. De Adviesraad vraagt, zeker gezien de financiële ontwikkelingen op dit moment, 

voor extra aandacht bij dit criterium. Juist voor mensen met een inkomen op minimumni-

veau kan een op zich vrij marginale prijsverhoging al tot financiële problemen leiden. We 

denken in dit verband bijvoorbeeld aan renteontwikkelingen. Deze groep inwoners moet 

kunnen rekenen op ondersteuning bij de oplossing van dergelijke financiële vraagstukken. 

Hulp kan nodig zijn bij de vraag hoe algemeen gebruikelijke voorzieningen te bekostigen.  

 

Tot slot 

De Adviesraad constateert dat de in de wijzigingsvoorstellen voor de Verordening Wmo 2018 ge-

noemde voucher voor huishoudelijke hulp niet nader is uitgewerkt in deze Beleidsregels. Althans we 

hebben het niet kunnen vinden. Aangezien dit een afwijking vormt van de eigen bijdrage volgens het 

abonnementstarief vragen we ons af waarom dit niet in de beleidsregels wordt uitgewerkt en toege-

licht. 

 

Met vriendelijke groet, 

namens de Adviesraad Sociaal Domein Pijnacker-Nootdorp 

 
Piet van Adrichem 

voorzitter  

 

 

 

c.c.   Gemeente Pijnacker-Nootdorp, mevrouw L. Hoogen Stoevenbeld, mevr. S. van Belzen 
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