
Raadsvoorstel

Datum raadsvergadering : 20 januari 2022

Zaaknummer : 316778

Onderwerp: : Vaststelling verordening Sociaal Domein 2022

De raad wordt voorgesteld
1. de Verordening Sociaal Domein Oude IJsselstreek 2022 vast te stellen.

Aanleiding
De  gemeente  Oude  IJsselstreek  voert  vanaf  1  januari  2021  samen  met  STOER de  Participatiewet  uit.  Vanuit 
vertrouwen in de mens en een respectvolle bejegening, werken we samen met onze werkgevers en inwoners aan 
een inclusieve samenleving waarin iedereen mee kan doen. We bieden ruimte aan onze professionals zodat zij  
kunnen doen wat nodig is. Niet vanuit wat volgens de wet moet, maar vanuit wat nodig is om de inwoner verder te 
helpen.  Vandaar dat  we het  belangrijk  vinden steeds in  contact  te  staan met  de inwoner en hen ook actief  te  
betrekken bij de ontwikkeling van beleid. We zijn niet naïef. Willens en wetens niet meewerken of frauderen heeft ook  
in Oude IJsselstreek consequenties.

De huidige bepalingen in de Verordening Sociaal  Domein 2021 die  betrekking hebben op de uitvoering van de 
Participatiewet sluiten niet aan bij onze visie. Bij de start van de uitvoering van de Participatiewet is besloten om 
vanuit de integrale gedachte, tijdelijk de toenmalige verordeningen in het kader van de Participatiewet op te nemen in 
de gemeentelijke Verordening Sociaal Domein en 2021 te gebruiken om de bepalingen te herijken. In de periode van 
juni  2021 tot  en met januari  2022 is  samen met de commissie  Maatschappelijke  Ontwikkeling gewerkt  aan een 
nieuwe verordening (voor wat betreft het onderdeel Participatiewet) die aansluit bij onze kijk op de uitvoering van de 
Participatiewet. Voor een overzicht van de besprekingen in de commissie en een overzicht van de oude en de nieuwe  
artikelen wordt verwezen naar de bijlagen 2 en 3. 

Daarnaast wordt dit moment gebruikt om een drietal kleine technische aanpassingen in de verordening op het gebied 
van Wmo en Jeugd vast te laten stellen. Ook deze voorstellen zijn terug te vinden in het overzicht in bijlage 2.

Wat wordt met beslissing bereikt

De nieuwe verordening is een verordening op hoofdlijnen met wel een duidelijker handelingskaders. Dit biedt ons 
enerzijds ruimte om echt maatwerk te kunnen leveren. Anderzijds leggen we onszelf daarmee ook de verplichting op  
om goed te onderbouwen waarom we gekomen zijn tot een bepaalde beslissing en de effecten die de beslissing heeft 
voor de leefsituatie van de inwoner en zijn gezin. Het is namelijk niet meer mogelijk om bij de onderbouwing alleen te 
verwijzen naar een artikel in de verordening. 

Daarnaast biedt de verordening meer ruimte om samen met werkgevers van de gebaande paden af te wijken en op  
zoek te gaan naar andere manieren om ons doel te verwezenlijken: een baan voor iedereen. 
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 N.v.t.

 Communicatie/participatie
 De verordening wordt via de reguliere kanalen 
officieel gepubliceerd. Daar waar inwoners direct of indirect geraakt worden door de effecten van de verordening zal 
hierover met hen gecommuniceerd worden. 

 Evaluatie/verantwoording
 Monitoring van de effecten vindt plaats aan de hand van de P&C-cyclus en de managementrapportages van STOER. 

Bijlagen
1. bijlage 1. Verordening Sociaal Domein Oude IJsselstreek 2022 
2. Bijlage 2. overzicht nieuwe en bestaande artikelen
3. Bijlage 3. Bundeling commissie MO

Burgemeester en wethouders,

Marijke Verstappen

Secretaris

Otwin van Dijk

Burgemeester

Raadsvergadering d.d. 20 januari 2022

☐ 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……………….

☐ ……………………………………………….
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