Raadsvoorstel verordening GR Sociaal 2022.
Deze verordeningen treden in werking op de dag na de bekendmaking en werken terug tot 1
januari 2022. Daarnaast dienen de toelichtingen op de onder 2 t/m 5 genoemde
verordeningen door het college te worden vastgesteld. Ook deze treden in werking op 1
januari 2022. hierin zijn geen wezenlijke wijzigingen tenopzichte van de huidige
verordeningen doorgevoerd. Dat is zo afgesproken in het transitiejaar 2022. Vraag. Waarom
zijn de oude verordeningen er niet bijgevoegd zodat wij als raad kunnen beoordelen of
deze verordeningen overeen komen.
Beantwoording
De huidige verordeningen zijn openbaar toegankelijk op de website van de SDD
(https://www.socialedienstdrechtsteden.nl/regionale-beleidsstukken).
De verordeningen zoals bijgevoegd zijn de verordeningen zoals die nu zijn, met de
vermelding van de in de nieuwe situatie bevoegde gremia. Ook zijn er waar van toepassing,
enkele wettelijke noodzakelijke wijzigingen doorgevoerd.
20.00 UUR TOT 21.15 UUR
REGIONALE ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING SOCIAAL DOMEIN GEMEENTE
ZWIJNDRECHT
Periode van 1 september van enig kalenderjaar tot en met 31 augustus van het
daaropvolgende kalenderjaar; Vraag is dit besluit van terugwerkende kracht, of gaat dit in
per 1 september of 31 augustus 2022 in.
Beantwoording
In artikel 9.3 wordt de inwerkingtreding van deze verordening vermeld: "Deze verordening
treedt in werking op de dag na de bekendmaking en werkt terug tot 1 januari 2022." De
tekst die in de vraagstelling geciteerd wordt, is de toelichting in de begripsomschrijving van
wat bedoeld wordt met een schooljaar.
Hoofdstuk 2. Subsidieplafond en begrotingsvoorbehoud.
4. Indien en voor zover een subsidie wordt verleend ten laste van een begroting die nog niet
door de gemeenteraad is vastgesteld, wordt zij verleend onder de voorwaarde dat de
gemeenteraad voldoende middelen op de begroting beschikbaar stelt. Vraag de begroting
houden wij in november, zit je hiermee niet verbonden aan een wachttijd voor de
aanvrager.
Beantwoording
De aanvraag van een eenjarige subsidie dient voor 1 oktober in het jaar voorafgaand aan het
jaar dat de activiteiten plaatsvinden, ingediend te zijn. Vervolgens is de beslistermijn
maximaal 13 weken voor het verlenen of het afwijzen van een subsidieaanvraag. Er zal dus
voor de aanvrager geen sprake zijn van een vertraging in het aanvraagproces.
Artikel 9.2. Overgangsrecht.

2. Aanvragen die zijn ingediend vóór inwerkingtreding van deze verordening en waarop nog
geen besluit is genomen ten tijde van de inwerkingtreding van deze verordening, worden
afgehandeld op grond van deze verordening. Vraag, waarom worden de oude aanvragen
niet afgehandeld volgens de oude procedure.
Beantwoording
De rechtspersoon van de oude procedure bestaat niet meer. Ook de oude verordening is
niet meer van kracht. Daarom kan alleen volgens de nieuwe verordening een beschikking
worden afgegeven.
hoe hoog is ons subsidie pot, op welke wijze creëren wij een eerlijke verdeling. wie het
eerst komt wie het eerst maalt.
Beantwoording
De subsidies die op grond van de regionale subsidieverordening worden verstrekt door de
sociale dienst vallen niet onder één subsidiebudget. De subsidies worden verstrekt binnen
de verschillende programma's en worden dus begrensd en ingekaderd door de budgetten
van de betreffende programma's uit de begroting, teweten Ontwikkelen naar werk,
bestaanszekerheid versterken en zorgen voor ondersteuning. De subsidiebudgetten van
deze programma bij elkaar opgeteld zijn voor de hele regio circa € 1,5 miljoen.

VERORDENING BESLISTERMIJN SCHULDHULPVERLENING GEMEENTE ZWIJNDRECHT
Artikel 1.1. Begrippen.
Verzoeker: persoon die zich tot het college heeft gewend voor schuldhulpverlening. Vraag.
Hoe gaan wij om met zorgmijders die zich niet melden voor schuldhulpverlening.
Beantwoording
Inwoners met een bijstandsuitkering en problematische schulden kunnen sinds 1 januari
2022 waar nodig verplicht worden om deel te nemen aan schuldhulpverlening. Verplichte
schuldhulpverlening wordt enkel ingezet als er gegronde redenen zijn om aan te nemen dat
een bijstandsgerechtigde zonder hulp niet in staat is tot een verantwoorde besteding van
zijn bestaansmiddelen. Daarnaast moet het hebben van de schulden de ontwikkeling naar
werk in de weg staan. Afhankelijk van de individuele omstandigheden kan het gaan om
budgettering of schuldsanering.
Verordening maatwerkvoorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente
Zwijndrecht.
De Regionale adviesraad Wmo 2015 bestaat uit de onafhankelijke voorzitter en minimaal 10
leden en maximaal 13 leden, met minste de volgende leden: Vraag, het moet een oneven
aantal zijn voor de besluitvorming. Wij missen hierin ook de bijdrage vanuit de lokale
WMO adviescommissie.
Beantwoording

De regionale adviesraad bestaat uit afgevaardigden van de lokale adviesraden uit de
Drechtsteden. Dit betekent dat de bijdrage van de lokale Wmo adviesraad wordt
meegenomen in de regionale adviesraad. Voor wat betreft de verhouding tussen de
regionale en lokale adviesraad is er afgesproken dat de regionale adviesraad adviseert over
de uitvoering en de lokale adviesraad over de kaderstelling.
a. leden uit de lokale adviesraden Wmo 2015, waarbij iedere lokale adviesraad Wmo 2015
van de Drechtstedengemeenten één lid afvaardigt;
b. drie leden die ervaringsdeskundigen zijn uit de sectoren Zorg Thuis, GZ en GGZ.
De melding moet via de website van de Sociale Dienst Drechtsteden plaatsvinden. De
burger kan ook bellen naar de Afdeling Klantenservice (AKS) bellen en dan vult AKS het
meldingsformulier voor de burger in (telefonisch). Als de burger zich meldt bij het loket, kan
de loketmedewerker de melding op de site invullen. De cliënt heeft na bevestiging van de
melding zeven dagen de tijd een persoonlijk plan in te leveren. Het gaat hier om zeven
dagen, niet om zeven werkdagen. Vraag maak dit in ieder geval duidelijk aan de aanvrager.
beantwoording
Dit wordt tijdens het telefoongesprek met de inwoner die de melding doet, medegedeeld.

Onder b
De wet bevat geen bepaling, zoals artikel 2 Wmo, die regelt dat een aanspraak op grond van
een andere wet voorgaat. Daarom is een dergelijke bepaling in de verordening opgenomen.
Ook regelt de verordening bepaling, vergelijkbaar aan artikel 15 van de Wet werk en
bijstand, dat kosten die in de voorliggende voorziening als niet noodzakelijk worden
aangemerkt, niet worden vergoed. Daarbij valt te denken aan rollators die niet meer
vergoed worden via de basiszorgverzekering. Vraag, hoe gaan wij om met de laatste regel,
dat zou dus kunnen betekenen dat mensen zonder geld niet meer naar buiten kunnen en
in een isolement terecht komen.
Beantwoording
Indien mensen met een bijstandsuitkering of een klein inkomen, te weinig geld hebben om
een dergelijke voorziening aan te schaffen, kunnen zij een beroep doen op de Wet
Bijzondere Bijstand of een andere regeling uit ons minimabeleid.
HOOFDSTUK 9 KLACHTENAFHANDELING EN MEDEZEGGENSCHAP
Artikel 9.1 Regeling voor klachtenafhandeling Dit artikel geeft uitvoering aan artikel 2.1.3
lid 2 onder e van de wet. Dit artikel legt aan iedere aanbieder de verplichting op om een
klachtenregeling te hebben. Het college zal toezien op de naleving daarvan. Wie beoordeeld
de klacht, is dat onafhankelijk of keurt de slager zijn eigen vlees?
Beantwoording

Iedere aanbieder van een maatwerkvoorziening heeft een regeling voor afhandeling van
klachten van cliënten, gebaseerd op artikel 3.2. Wmo. Dit is niet alleen conform de wet,
maar ook gebruikelijk dat inwoners die een klacht hebben, deze eerst bespreekbaar maken
bij de betreffende organisatie.
Er is daarnaast altijd een mogelijkheid om als de klacht niet naar tevredenheid is opgelost
om naar een onafhankelijke partij te stappen. Ter illustratie onder in de linkjes de
voorbeelden van de twee grootste aanbieders van zorg in Zwijndrecht, Swinhove Groep en
Aafje.
https://www.swinhovegroep.nl/onze-organisatie/tip-op-compliment/ of
https://www.aafje.nl/over-aafje/kwaliteit-en-klantbeleving/u-bent-niet-tevreden

VERORDENING PERSOONLIJK MINIMABUDGET GEMEENTE ZWIJNDRECHT Toelichting
Algemeen In de bijstand is het uitgangspunt dat het normbedrag, met inbegrip van een
component reservering, in beginsel toereikend is voor de noodzakelijke kosten van het
bestaan. Toch kan de financiële positie van mensen die langdurig op een
minimuminkomen zijn aangewezen onder druk komen te staan als er na verloop van tijd
geen enkel perspectief lijkt te zijn om door inkomen uit arbeid het inkomen te verhogen.
Om die reden bestaat onder de Participatiewet individuele inkomenstoeslag. Bij verordening
moeten regels vastgesteld worden over het verlenen van dit persoonlijk minimabudget, dat
een individuele inkomenstoeslag is, zoals bedoeld in artikel 36 van de Participatiewet. Deze
regels moeten in ieder geval betrekking hebben op de wijze waarop invulling wordt gegeven
aan de begrippen ‘langdurig’ en ‘laag inkomen’. Vraag, op welke wijze gaat het college hier
invulling aangeven. Is dat doormiddel van vrijstelling van gemeentelijke kosten, en hoe
gaat het college om met mensen die net boven de grens zitten en toch in armoede leven.
Beantwoording
Het college geeft op dit moment de volgende wijze invulling aan de begrippen 'langdurig' en
'laag inkomen':
Langdurig: een jaar of langer
Laag inkomen: Een inwoner heeft minimaal 12 maanden een inkomen dat minder is dan
110% van het sociaal minimum.
Het persoonlijke minimabudget is een van de onderwerpen die wordt meegenomen in de
herijking van het minimabeleid.
Het verlenen van de toeslag is een discretionaire bevoegdheid van het college. Dit betekent
dat het college een individuele inkomenstoeslag (zijnde een persoonlijk minimabudget) kan
verlenen als een persoon die voldoet aan de voorwaarden.
Gelet op de tekst van artikel 8, tweede lid, van de Participatiewet hoeft het criterium 'geen
uitzicht op inkomensverbetering' niet te worden vastgelegd in de verordening. Bij de
beoordeling van het criterium 'geen uitzicht op inkomensverbetering' moet het college
rekening houden met de omstandigheden van de persoon. In artikel 36, tweede lid, van de
Participatiewet is bepaald dat tot die omstandigheden in ieder geval worden gerekend: de

krachten en bekwaamheden van de persoon, en de inspanningen die de persoon heeft
verricht om tot inkomensverbetering te komen.
Het college kan in beleidsregels aangeven welke groepen niet in aanmerking komen voor
het persoonlijk minimabudget en in welke gevallen personen uitzicht hebben op
inkomensverbetering. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan personen aan wie
gedurende een nader te bepalen periode een maatregel is opgelegd wegens een schending
van een arbeidsverplichting of een re-integratieverplichting of aan personen die uit 's Rijks
kas bekostigd onderwijs volgen. Wij vinden dat nogal een aantasting, mede ook omdat
hierbij ook mensen zitten die vanwege hun leeftijd of beperking mogelijk niet aan het
werk komen of kunnen re intrigeren. Daar zijn voorbeelden zat van.
Tot zover onze bijdrage.

