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Betreft 

 

 

Geacht College, 

 

Op 28 september 2016 bereikte ons het ambtelijke verzoek om uiterlijk vandaag 

formeel advies uit te brengen over opgemelde stukken. 

Omdat de Adviesraad reeds eerder met de betrokken ambtenaren hierover 

gesproken heeft, is het mogelijk aan dit verzoek op een zo korte termijn te voldoen, 

 

In hoofdlijn kan de Adviesraad Sociaal Domein positief adviseren ten aanzien van 

beide stukken. Wel resteren er nog enkele bemerkingen, die de Adviesraad onder uw 

aandacht wil brengen: 

 

t.a.v.  de Wmo en Jeugdverordening gemeente Nieuwegein 2017: 

 Artikel 20 regelt het overgangsrecht van de oude verordeningen 2015 naar de 

nieuwe geïntegreerde verordening 2017.  

Wij adviseren u in dit artikel expliciet op te nemen een bepaling, dat afgegeven 

beschikkingen op basis van de verordeningen 2015 voor de duur van de looptijd van 

de beschikking door de inwerkingtreding van de (geïntegreerde) verordening 2017 

niet minder kunnen worden. M.a.w. de cliënt mag er door de komst van de nieuwe 

(geïntegreerde) verordening 2017 niet op achteruitgaan. 

  

t.a.v. het Besluit Wmo en Jeugd Nieuwegein 2017 

 In Artikel 1 zijn de begripsbepalingen aan de orde. Er wordt (nevenschikkend) 

gesproken over  “doelenplan”, “persoonlijk plan” en “pgb-plan”. Gelet op het feit, 

dat in de volgende artikelen uitsluitend gesproken wordt over (“doelenplan” en) 

“persoonlijke plan” adviseren wij de omschrijving van “pgb-plan” aan te passen en 

wel als volgt: 

Pgb-plan: een bijzondere vorm van een persoonlijk plan, waarin de inwoner zijn 

wens motiveert aan maatwerkvoorziening in de vorm van een  persoonsgebonden 

budget (pgb) te ontvangen. 
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Deze toevoeging maakt het overbodig om in tal van artikelen waarin gesproken 

wordt over het persoonlijk plan de toevoeging te maken: “en/of pgb-plan”. 

Hetgeen ons bij lezing de intentie lijkt te zijn. 

 In artikel 2, lid 5, sub c. adviseren wij toe te voegen: onafhankelijke, zodat er zal 

staan: de mogelijkheid om gebruik te maken van gratis onafhankelijke 

cliëntondersteuning. 

 In artikel 4, lid 6, sub e adviseren wij u de tekst uit te breiden, zodat deze zal luiden: 

een indicatie van de mogelijk te betalen eigen bijdrage op basis van de door de 

inwoner verstrekte inkomensgegevens. 

 Artikel , lid 7, sub f adviseren wij u hetzelfde als t.a.v. artikel 4, lid 6, sub e. (zie de 

punt hierboven)  

 Artikel 5 vraagt vanuit het oogpunt van privacy-bescherming uw  aandacht. Wij 

adviseren u om onder lid 2 van dit artikel de toevoeging te maken “mits de inwoner 

zich daarmee vooraf schriftelijk akkoord heeft verklaard”. De tekst komt dan te 

luiden: 

Geynwijs kan een door het College aangewezen adviesinstantie om advies vragen, 

mits de inwoner zich daarmee vooraf schriftelijk akkoord heeft verklaard en indien 

etc. 

 Artikel 12, lid 2: aanspreek moet zijn: aanspraak. 

 Artikel 12, lid 4 en 5: Wij geven u in overweging een jaar te omschrijven als “een 

periode van 12 aaneengesloten maanden  of  ”kalenderjaar”. 

 Artikel 14, lid 2. Het verdient aanbeveling om de bepalingen ter zake van het 

overgangsrecht van de (geïntegreerde) Verordening 2017 en het besluit Wmo en 

Jeugd Nieuwegein 2017 parallel te laten zijn.  

Wij adviseren u dan ook in artikel 12, lid 2, te verwoorden, dat bezwaarschriften 

tegen besluiten op basis van besluit Wmo Nieuwegein 2015 of besluit Jeugd 

Nieuwegein 2015  afgehandeld worden krachtens deze oude besluiten uit 2015. 

 

 

Inmiddels verblijft, 

 

 

Adviesraad Sociaal Domein, 

 

 

drs. E.J.C. Baeten 

voorzitter 

 


