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Raadsvoorstel 

Datum raadsvergadering : 21 januari 2021 

Zaaknummer : 168879 

Onderwerp: : Wijzigingsverordening Sociaal Domein 2021 

 

De raad wordt voorgesteld 

1. De wijzigingsverordening Sociaal Domein 2021 vast te stellen 

 

Aanleiding 
Per 1 januari 2021 treedt de gemeente Oude-IJsselstreek uit de Gemeenschappelijke regeling Laborijn en voert de 

gemeente Oude-IJsselstreek zelf de Participatiewet uit. Daarnaast treedt per 1 januari 2021 de Wet Gemeentelijke 

Schuldhulpverlening in werking. De huidige verordening Sociaal Domein dient naar aanleiding van deze wijzigingen 

geactualiseerd te worden. Het gaat hierbij alleen om technische aanpassingen waarbij de inhoud van de huidige 

verordeningen Participatiewet zonder beleidsinhoudelijke wijzigingen zijn overgenomen. 

Wat wordt met beslissing bereikt 
Met het vaststellen van de Wijzigingsverordening Sociaal Domein 2021 zijn de wijzigingen rondom uitvoering van de 

Participatiewet en de gemeentelijke Schuldhulpverlening vastgelegd. 

Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en) 
1.2. De Verordening  Sociaal Domein 2020 moet geactualiseerd worden in verband met uitvoering van de 

Participatiewet door de gemeente Oude-IJsselstreek             

Vanaf  1 januari 2021 voert de gemeente Oude-IJsselstreek de Participatiewet uit en treedt hierbij uit de 

gemeenschappelijke regeling Laborijn. De inhoud van de huidige verordeningen die vallen onder de 

Participatiewet is opgenomen in onze eigen Verordening Sociaal domein door middel van bijgevoegde 

Gewijzigde verordening Sociaal Domein. Het betreft technische wijzigingen, waarbij geen beleidswijzingen 

worden doorgevoerd. Daarnaast is STOER als uitvoeringsorganisatie Participatiewet in de verordening Sociaal 

Domein opgenomen, waarbij helder is gemaakt hoe de inwoner een aanvraag in het kader van de 

Participatiewet kan indienen. Op deze manier staan alle beleidskaders rondom de Participatiewet, Jeugd en 

WMO in één overzichtelijke verordening. 

 

1.2 De Verordening Sociaal Domein 2020 moet geactualiseerd worden in verband met uitvoering van de Wet 

gemeentelijke schuldhulpverlening              

                In het beleidsplan Schuldhulpverlening 2020 wordt door de gemeente Oude IJsselstreek de komende jaren      

                ingezet op preventie en vroegsignalering van schuldenproblematiek bij inwoners. Gemeenten hebben met  

                ingang van 1 januari 2021 een wettelijke taak bij preventie en vroegsignalering van schuldenproblematiek  

                van inwoners en zijn wettelijk verplicht vroegsignalen op te volgen. Inwoners met problematische schulden  

                kunnen bij gemeente terecht voor onder meer advies, schuldbemiddeling of een saneringskrediet. De  
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                gemeente is verplicht om bij Verordening te bepalen binnen welke termijn na het eerste gesprek over de      

                ondersteunings- of hulpvraag, een besluit te nemen of iemand voor een schuldenregeling in aanmerking  

                komt. Van de inwoner wordt verwacht dat hij/zij de belangrijkste documenten zo snel mogelijk ter  

                beschikking stelt aan de gemeente om de ondersteunings- of hulpvraag in behandeling te kunnen nemen.  

                De gemeente is verplicht binnen redelijke termijn te reageren op de ondersteunings- en hulpvraag. De  

                beslistermijn is in artikel 4a, derde lid, van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening vastgesteld op acht    
                weken. Dit is gelijk aan de maximale redelijke termijn die in artikel 4:13, tweede lid, van de Algemene wet  

                bestuursrecht is vastgesteld. Het is om die reden dat de Verordening Sociaal Domein 2020 gewijzigd moet  

                worden in verband met de uitvoering van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening.  

 

Kanttekeningen 
 

1. Deze wijzigingsverordening betreft alleen technische aanpassingen 
 

In deze wijzigingsverordening gaat het puur om technische aanpassingen waarbij de inhoud en kaders van de huidige 

verordeningen zijn overgenomen. Ten aanzien van de versnelling van termijnen (besluiten) wordt e.e.a geregeld in de 

dienstverleningsovereenkomst met STOER.  In 2021 wordt - op basis van de input van de raad en de ervaringen 

opgedaan in de uitvoering - een nieuwe verordening Sociaal Domein ter besluitvorming aan de raad worden voorgelegd. 

Hierbij wordt ook aandacht geschonken aan het meer leesbaar maken van de verordening door de huidige inhoud te 

vertalen in begrijpelijke taal. 

 

Kosten, baten, dekking 
Er zijn geen kosten aan verbonden 

Uitvoering 

Planning 

De planning is als volgt: 

 Collegebehandeling op 8 december 

 Commissievergadering MO 14 januari 2021 

 Raadsvergadering 21 januari 2021 

 Personeel 

 N.v.t. 

 Communicatie/participatie 

Aan de Adviesraad Sociaal Domein is om advies gevraagd. Op 1 december is de gewijzigde verordening besproken 

met de Adviesraad Sociaal Domein. De adviesraad heeft geen opmerkingen ten aanzien van de gewijzigde 

verordening Sociaal Domein. 

Na besluit door de raad wordt de nieuwe verordening Sociaal Domein 2021 volgens de gebruikelijke weg 

gepubliceerd. 

 Evaluatie/verantwoording 

 N.v.t. 
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Bijlagen 

1. Wijzigingsverordening Sociaal Domein 2021 

 

 

 

 

 

 

Burgemeester en wethouders, 

 

 

Marijke Verstappen 

 

Secretaris 

Otwin van Dijk 

 

Burgemeester 

 

 

 

 

 

Raadsvergadering d.d. 

 

☐ conform voorstel 

☐ zonder hoofdelijke stemming 

☐ met algemene stemmen 

☐ ……stemmen voor……stemmen tegen 

☐ aangenomen 

☐ aangenomen met amendement………… 

☐ aangehouden 

☐ verworpen 

☐ ter vergadering uitgereikt bij agendapunt 

☐ in handen van B&W gesteld 

☐ opmerkingen/toezeggingen………………. 

☐ ………………………………………………. 

  




