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Geachte leden van de participatieraad,
Op 30 november 2020 hebben wij u verzocht advies uit te brengen op de beleidsregels
maatschappelijke ondersteuning 2021. Op 11 januari 2021 hebben we uw advies
ontvangen, waarvoor onze dank. Het college heeft kennisgenomen van uw advies.
Uitleg advies
Hieronder gaan we in op uw advies
• U adviseert om de bij de volgende adviesaanvragen vooraf in een gezamenlijk
overleg de wijzigingen, verwijderingen en toevoegingen in een informeel overleg
te bespreken en dat vervolgens het concept zonder zichtbare correcties met een
adviesaanvraag door het college wordt aangeboden. Normaliter bespreken we het
voor advies aangeboden stuk met de participatieraad uitvoerig. Mw. I. Davina en
beleidsadviseur R. Nassár hebben hier op 6 januari telefonisch contact over
gehad. Hierin werd aangegeven dat geen verdere uitleg nodig was omtrent de
aanpassingen van de beleidsregels en als dit wel het geval zou zijn dit te willen
bespreken na indiending van het advies. Mocht u hier nog belangstelling voor
hebben dan zijn wij uiteraard bereid om de wijzigingen alsnog mondeling toe te
lichten.
• U adviseert om de uitvoeringstaken onder te brengen in een bijlage en deze aan
de beleidsregels toe te voegen zodat het geheel duidelijker, overzichtelijker en
leesbaarder wordt. Beleidsregels geven onder andere aan hoe bepaalde
bevoegdheden zullen worden uitgevoerd. Beleidsregels bevatten bij uitstek
uitvoeringstaken voor het bestuursorgaan, in case de gemeente, over hoe we
bepaalde taken uit het beleid willen uitvoeren. In de beleidsregels zijn de
uitvoeringtaken verweven met de richtlijnen en de gestelde kaders. Het is niet
haalbaar om de uitvoeringstaken in een aparte bijlage te plaatsen apart van de
rest van de beleidsregels. Om deze reden zullen wij de uitvoeringstaken niet
verplaatsen naar een bijlage en nemen we uw advies hierin niet over.
• U geeft aan dat, in het kader van het integraal beleid op het gebied van de
Jeugd/Wmo, de inhoud en vooral de begripsbepalingen nader op elkaar af
gestemd kunnen worden, zodat de interpretatie hetzelfde is. De Jeugdwet en de
Wmo zijn twee aparte wetten, waarbij ook verschillende termen worden gebruikt.

In beide beleidsregels wijken we niet af van de termen die in wet worden gebruikt.
Waar mogelijk is stemmen we de termen wel op elkaar af zoals bijvoorbeeld de
term ‘onafhankelijke clientondersteuning’ vanuit de Wmo. Deze staat als zodanig
nu ook in de beleidsregels Jeugd. Voor de beleidsregels maatschappelijke
ondersteuning kunnen we aan de hand van uw advies niets aanpassen.
Wij danken u nogmaals voor uw waardevolle inbrengen hopen u hiermee voldoende te
hebben beantwoord.
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