
 

 

 

Aan het College van Burgemeester en  

Wethouders Pijnacker-Nootdorp 

Postbus 1 

2640 AA  Pijnacker      

 

Pijnacker, 28 november 2022 

 

 

Betreft advies van de Adviesraad Sociaal Domein m.b.t. de vijfde wijziging van de Verordening 

maatschappelijke ondersteuning gemeente Pijnacker-Nootdorp 2018 

 

 

Geacht College, 

 

Recent ontvingen wij uw concept vijfde wijziging van de Verordening maatschappelijke ondersteu-

ning gemeente Pijnacker-Nootdorp 2018. U vraagt ons over deze Verordening advies uit te brengen. 

 

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

de wijzigingen in samenhang met de wijzigingen in de beleidsregels maatschappelijke ondersteuning 

gemeente Pijnacker-Nootdorp 2023 toegelicht.  

Aangezien het om wijzigingen gaat, die vooral technisch van aard zijn, hebben wij diezelfde avond 

onze reactie besproken en zijn na nog een ronde reacties na de bespreking gekomen tot het vol-

gende advies. 

 

Algemeen 

Wij kunnen ons vinden in de wijzigingen die zijn aangebracht. Positief waarderen wij de verbeterin-

gen in de leesbaarheid en duidelijkheid van de teksten. 

De Adviesraad is, zoals eerder aangegeven, voorstander van de aansluiting bij de H4 gemeenten 

rondom centrumgemeente Delft. De inhoudelijke samenwerking, die de vijf gemeenten voorstaan, 

zien we daarbij als een belangrijk winstpunt. Het is goed dat in deze verordening geanticipeerd wordt 

op die samenwerking en teksten waar mogelijk al aansluiten op het te voeren beleid in de toekom-

stige H5 gemeenten.  

 

Opmerkingen en aandachtspunten 

Wij willen u nog de volgende opmerkingen en aandachtspunten meegeven. 

• De bij punt 3.7 vermelde aanvraagprocedure zien wij als een verbetering voor aanvragers van 

een maatwerkvoorziening. De hier beschreven mogelijkheden sluiten beter aan op de prak-

tijk en beperken onnodige handelingen. 

• De Adviesraad kan zich vinden in de eisen die in artikel 6.2. in meerdere paragrafen aan de 

kwaliteit van de professionele ondersteuners worden gesteld. 

• De Adviesraad kan zich vinden in de in artikel 7.2.2 beschreven toekenning van vouchers voor 

huishoudelijke hulp en voor deze vorm van ondersteuning een uitzondering te maken van 

het nu geldende abonnementstarief van € 19,00 per maand.  

• De Adviesraad vindt het belangrijk dat de gemeente over dit punt duidelijk informeert. 
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Tot slot 

De ASD waardeert het dat in artikel 10.3 wordt vastgelegd dat de gemeente jaarlijks een blijk van 

waardering verzorgt voor alle mantelzorgers en daarmee het belang van hun inbreng benadrukt. 

  

 

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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