Waalre 15 oktober 2020
Geachte heer Boelhouwer en mevrouw De Brouwer
Hartelijk dank voor uw adviesaanvraag betreffende de verordening WMO en Jeugdhulp.
De Participatieraad Sociaal Domein vindt deze vorm van adviesaanvraag een stap in de
goede richting wat betreft de samenwerking tussen College en onze raad.
De raad juicht het toe dat geprobeerd is vanuit de burger te denken en de formuleringen
daarbij aan te passen. De vraag is of het mogelijk is een juridisch houdbaar stuk te
maken dat gemakkelijk leesbaar is. Wij betwijfelen dat. In een verordening streeft men
naar volledigheid, terwijl in een publieksversie de grote lijnen en kernboodschappen
aangegeven worden en de juridische tekst eventueel als bijlage kan dienen.
Het is bovendien een kunst apart om een document als een verordening zo te vertalen
dat deze ook toegankelijk wordt voor bijvoorbeeld laaggeletterden.
Onze hypothese dat een makkelijk leesbare juridisch houdbare verordening (bijna)
onmogelijk is, zou in de toekomst nader onderzocht kunnen worden.
Wij hebben ons de vraag gesteld wat er gedaan kan worden om het
toegankelijkheidsideaal toch iets dichterbij te brengen. Daarvoor hebben wij twee
suggesties.
Ten eerste denken wij dat het opnemen van een verklarende woordenlijst de
begrijpelijkheid van de tekst zou kunnen vergroten.
Ten tweede hebben wij een poging gedaan om een korte leeswijzer te maken. Ook een
dergelijke toevoeging vergroot de leesbaarheid en begrijpelijkheid van het document. Wij
voegen deze toe. Dit is een eerste poging waar ongetwijfeld onjuistheden in staan. Het
idee is belangrijker dan de onderhavige uitvoering.
Wat betreft de volledigheid van de tekst hebben wij geen omissies geconstateerd. De
verordening leidt bij ons evenmin tot zorg over bepaalde thema's. Wel vragen wij uw
aandacht voor de begrijpelijkheid van de genoemde termijnen opdat de hulpvragers
en/of hun adviseurs vanuit de juiste verwachtingen vertrekken. De inhoud van de
regelingen die tot hulp leiden, dragen er ons inziens toe bij dat de hulpvrager beter in de
samenleving kan functioneren. Als zodanig draagt de verordening bij aan een inclusieve
samenleving. Wij betwijfelen echter of gezien het taalgebruik iedere burger gebruik kan
maken van de beschikbare hulp.
Enkele detail vragen en opmerkingen willen wij graag mondeling aan de orde stellen.
Wij hopen dat ondanks corona en bestuurlijke impasse deze adviesaanvraag leidt tot
verdere vruchtbare samenwerking. Als raad kijken wij uit naar het in uw brief van 11
september 2020 aangekondigde overleg met u beiden.
Hoogachtend,
Henk de Graaf
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