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onderwerp Vijfde wijziging verordening maatschappelijke ondersteuning      2018 

nadere  informatie L.H. Hoogen Stoevenbeld   

verzenddatum  14 december 2022 

zaaknummer 1380925 

briefnummer 1232617 

uw  brief  van 29 november 2022 

uw  kenmerk -

Geachte leden van de Adviesraad Sociaal Domein, 

Op dinsdag   29  november  2022  hebben wij uw    advies ontvangen over de vijfde wijziging       van  de  

Verordening maatschappelijke ondersteuning 2018, in vervolg op        onze vraag van    1 november   2022.  

Dank voor   uw advies! Hierbij treft u onze reactie aan.         

Algemeen 

Wij zijn blij te lezen dat de ASD zich kan vinden in de voorgestelde wijzigingen, waarbij u wel een aantal 

aandachtspunten meegeeft. U geeft aan dat u de verbetering in de leesbaarheid en duidelijkheid van de 

teksten waardeert. Ook vindt u het een goede zaak dat met de wijzigingen in de verordening 

geanticipeerd wordt op de samenwerking binnen de H5. 

Uw advies  

1. 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 praktijk en 

beperken onnodige handelingen. 

2. 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. 

3. 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. 

4. De Adviesraad vindt het belangrijk dat de gemeente over dit punt duidelijk informeert. 

5. 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. 

Reactie college 

1. De wijzigingen in de aanvraagprocedure voor een maatwerkvoorziening zijn inderdaad gedaan met 

het oog op goede dienstverlening aan onze inwoners. Dit staat voor ons voorop en blijft ook in de 

toekomst onze aandacht hebben. 

2. Wij zijn blij dat u zich in deze eisen kunt vinden en vertrouwen erop dat deze eisen bijdragen aan de 

kwaliteit van de dienstverlening aan onze inwoners. 
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3. De voucher voor tijdelijke huishoudelijke hulp is een maatregel uit het interventieplan ‘Grip op het 

sociaal domein’. Deze maatregel wordt de komende maanden nog uitgewerkt in beleid, waarbij ook 

de hoogte van de eigen bijdrage zal worden bepaald. Het abonnementstarief zal niet gelden voor 

deze voorziening omdat het hier gaat om een algemene voorziening waarbij geen sprake is van een 

duurzame hulpverleningsrelatie. Artikel 7.2.2 van de verordening zorgt ervoor dat we straks een 

losse bijdrage kunnen vragen voor de voucher, zodra de kaders en voorwaarden hiervoor door ons in 

beleid zijn vastgelegd. 

4. Zoals eerder aangegeven moet de voucher voor tijdelijke huishoudelijke hulp nog verder vorm 

krijgen. Zodra duidelijk is wie er precies gebruik kan maken van de voucher en onder welke 

voorwaarden zullen wij de ASD en onze inwoners hierover zorgvuldig informeren. 

5. Het belang van mantelzorgers is niet te onderschatten. Wij blijven ons ervoor inzetten om onze 

waardering voor mantelzorgers te tonen. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

het college van Pijnacker-Nootdorp, 

Annelies Kroeskamp Björn Lugthart 

secretaris burgemeester 
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