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Onderwerp  : Verordening sociaal domein 2015 
 
 

Voorgestelde beslissing: 

1. De raad voorstellen de Verordening sociaal domein 2015 te wijzigen.  

 
Aanleiding 
Eind oktober 2014 heeft de gemeenteraad de Verordening sociaal domein gemeente Oude IJsselstreek 
vastgesteld. Kort na vaststelling van de verordening heeft de VNG enkele wijzigingen in de 
modelverordening aangebracht. Na de laatste wijzigingen op 15 februari is het model definitief vastgesteld 
door de VNG, hetgeen de aanleiding vormt om de Verordening sociaal domein te wijzigen. 
Mede daarom is het wenselijk om de Verordening sociaal domein gemeente Oude IJsselstreek aan te 
passen conform de modelverordening. Voorts is een aanpassing gewenst om de artikelen meer in detail en 
concreet nader af te bakenen. Teneinde u zo volledig mogelijk te adviseren, worden de wijzigingen in de 
verordening artikelsgewijs toegelicht.  
 
Wat wordt met beslissing bereikt 

- In de Verordening worden nieuwe bepalingen opgenomen om een zorgvuldige procedure te 
waarborgen en te zorgen dat de inwoners goed worden geïnformeerd;  

- In de Verordening wordt een expliciete grondslag opgenomen waarbij de ‘voorzienbaarheid’ een rol 
speelt; 

- Voorts ontbrak een toelichting op de verordening. Middels de wijziging wordt een toelichting op de 
verordening toegevoegd. 

 
Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en) 

1. Aansluiting bij de modelverordening van de VNG 
De Verordening wordt hiermee in overeenstemming gebracht met de modelverordening van de 
VNG.  

2. Expliciete grondslag in de Verordening van het criterium ‘voorzienbaarheid’ 
Indien de gemeente de mogelijkheid wil hebben om ‘voorzienbaarheid’ mee te laten wegen bij het al dan 
niet verlenen van een individuele (maatwerk)voorziening, dan is gelet op artikel 2.1.3, tweede lid, aanhef 
onder a, van de Wmo, de wetsgeschiedenis en de huidige jurisprudentie noodzakelijk om een expliciete 
grondslag te hebben in de Verordening waarbij de ‘voorzienbaarheid’ een rol speelt.    

3. Systematische wijzigingen 
De toekenningsgronden voor de individuele voorzieningen op een systematische wijze in de verordening 
vastleggen (een gelaagde structuur).Het verdient aanbeveling om de toekenningsgronden voor 
maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gescheiden te regelen. Om eventuele verwarring te 
voorkomen acht ik het noodzakelijk om de toekenningsgronden voor maatschappelijke ondersteuning in 
hoofdstuk 4 en jeugdhulp in hoofdstuk 5 van de Verordening vast te leggen.  

4. Aanpassen van tekstuele onduidelijkheden. De voorgestelde correcties en aanvullingen verduidelijken de 
verordening.  

Een aanpassing is gewenst om de artikelen meer in detail en concreet nader af te bakenen; 
 

 

Kanttekeningen 
Gemeenten zullen de bepaling ‘voorzienbaarheid’ niet kunnen toepassen in de situaties dat een persoon op 
een gegeven moment begeleiding, dagbesteding of kortdurend verblijf nodig heeft. Dat zijn geen 
voorzieningen die iemand met ‘zijn eigen beslissing’ had kunnen vermijden of voorkomen.  

 
Kosten, baten, dekking 
n.v.t. 
 
Uitvoering 
 
Planning 

 19 mei B&W vergadering; 



 25 juni raadsvergadering. 
 

Communicatie/participatie 
Na vaststelling door de raad van de wijzigingsverordening wordt de Verordening met de bijbehorende 
toelichting  bekendgemaakt op www.officiëlebekendmakingen.nl. Tevens wordt de vastgestelde verordening 
gepubliceerd in de centrale voorziening voor de decentrale regelgeving op www.overheid.nl. 
 
 
 
Burgemeester en wethouders, 
 
 
 
G.H. Tamminga    S.P.M. de Vreeze 
secretaris    wnd. burgemeester 
 
Bijlagen: 

- Concept gewijzigde ‘Verordening sociaal domein gemeente Oude IJsselstreek’; 
- Artikelsgewijze toelichting. 

 
 
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 B&W gesteld 

□ opmerkingen/toezeggingen: ………………………. 

□ ………………………………………………………… 

 



I. Artikelsgewijze toelichting van de aanpassing 
 
Artikel 1.1 wordt als volgt gewijzigd: 
1.Voor de omschrijving van het begrip algemene voorziening in artikel 1.1, onderdeel o, onder 1 van 
de Verordening wordt aansluiting gezocht bij artikel 1.1.1 lid 1 Wmo.  
2.Art. 1.1, onderdeel o, onder 4 komt te vervallen, nu een financiële tegemoetkoming geen 
voorziening in de zin van de Wmo is. Een voorziening wordt in art. 1.1.1 lid 1 van de Wmo 
omschreven als een algemene voorziening of een maatwerkvoorziening.  
 
Artikel 2.4 wordt als volgt gewijzigd: 
Op grond van artikel 2.12 van de Jeugdwet en artikel 2.6.6, eerste lid, van de Wmo wordt art. 2.4 van 
de Verordening aangepast. De regels die worden gesteld aan de kwaliteit van de voorzieningen en ter 
waarborging van een goede verhouding tussen de prijs voor de levering van een voorziening worden 
meer in detail afgebakend.  
 
Artikel 3.2 lid 5 wordt als volgt gewijzigd: 
Art. 3.2 lid 5 komt te vervallen. De aanvraagprocedure wordt thans geregeld in art. 3.5 (nieuw). 
 
In hoofdstuk 3 wordt een artikel toegevoegd, luidende: 
Artikel 3:4 Verslag 
Deze bepaling is opgenomen in het belang van een zorgvuldige dossiervorming en een zorgvuldige 
procedure overeenkomstig de wet. In de memorie van toelichting staat dat de gemeente aan de 
inwoner een weergave van de uitkomsten van het onderzoek verstrekt om hem in staat te stellen een 
aanvraag te doen voor een maatwerkvoorziening.

1
 Desgewenst kan de gemeente de schriftelijke 

weergave van de uitkomsten van het onderzoek ook gebruiken als een met de inwoner 
overeengekomen plan (arrangement) voor het bevorderen van zijn zelfredzaamheid waarin de 
gemaakte afspraken en de verplichtingen die daaruit voortvloeien zijn vastgelegd. Indien een aanpak 
als bedoeld in art. 3:2 van de Verordening is overhandigd, wordt de aanpak ook opgenomen in het 
verslag.  
 
In hoofdstuk 3 wordt een artikel toegevoegd, luidende: 
Artikel 3:5 Aanvraag 

Deze bepaling is opgenomen in het belang van een zorgvuldige procedure. Conform art. 4:1 Awb 
wordt een aanvraag tot het geven van een beschikking schriftelijk ingediend bij het bestuursorgaan 
dat bevoegd is op de aanvraag te beslissen. 
 
Artikel 4.2 lid 1 wordt als volgt gewijzigd:  
Lid 1 komt inhoudelijk overeen met het huidige artikel uit de verordening, maar de gemeente dient aan 
de hand van geschikte en toepasbare criteria meer in detail en concreet nader af te bakenen in welke 
gevallen iemand een individuele (maatwerk)voorziening kan krijgen. In het nieuwe lid 1 is deze 
verplichting nader uitgewerkt ex art. 2.3.5, derde en vierde lid, van de Wmo. Het gebruik van ‘of’ 
tussen de twee onderdelen van het eerste lid maakt duidelijk dat deze onderdelen niet cumulatief zijn 
bedoeld.  
 
In artikel 4.2 wordt een lid toegevoegd, luidende:  
De grondslag voor deze bepaling is art. 2.1.3, tweede lid, aanhef en onder a, van de Wmo, waarin is 
bepaald dat de raad in de verordening bepaalt op basis van welke criteria wordt vastgesteld of een 
inwoner voor een maatwerkvoorziening in aanmerking komt. In de MvT wordt bij art. 2.3.5, derde lid, 
van de Wmo aangegeven dat de maatwerkvoorziening nadrukkelijk een hekkensluiter is: 
 
‘Alleen wanneer iemand echt niet zelf of met hulp van zijn omgeving in staat is tot zelfredzaamheid of 
participatie en ook een algemene voorziening geen uitkomst biedt, is er een rol voor het college. Dat is 
niet het geval wanneer het gaat om diensten, hulpmiddelen, woningaanpassingen of andere 
maatregelen die naar hun aard gebruikelijk zijn (fiets, schoonmaakmiddelen, wandelstok, eenvoudige 
rollator). Wanneer iemand beschikt over algemeen gebruikelijke zaken, maar deze in verband met zijn 
beperking of problemen niet meer afdoende zijn, kan aanleiding bestaan om een voorziening te 
treffen. Dat is ook niet het geval als de aanvrager zijn hulpvraag redelijkerwijs van te voren had 
kunnen voorzien en met zijn beslissing had kunnen voorkomen, bijvoorbeeld: indien iemand is 

                                                           
1 Kamerstukken II 2013/14, 33 841, nr. 3. P 32-33.  



aangewezen op een rolstoel en een huis koopt waarin veel dure aanpassingen moeten worden 
aangebracht, had het in de rede gelegen dat de aanvrager in een al aangepast huis zou zijn gaan 
wonen.’ 
 
De MvT biedt dus aanknopingspunten om het begrip ‘voorzienbaarheid’ in individuele gevallen een rol 
te laten spelen bij de afwijzing van een voorziening. Uit de nadere memorie van antwoord blijkt dat de 
wetgever ook heeft willen aansluiten bij de huidige rechtspraak op dit punt. Hetgeen ons tot de 
conclusie brengt dat de wetgever heeft beoogd het begrip ‘voorzienbaarheid’ in individuele 
omstandigheden een rol te kunnen laten spelen. 
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Indien de gemeente Oude IJsselstreek de mogelijkheid om ‘voorzienbaarheid’ wil laten wegen bij het 
al dan niet verlenen van een maatwerkvoorziening, dan is conform art. 2.1.3, tweede lid, aanhef onder 
a, Wmo, de genoemde wetsgeschiedenis en de huidige jurisprudentie noodzakelijk een expliciete 
grondslag te hebben voor afwijzing van een maatwerkvoorziening waarbij de ‘voorzienbaarheid’ een 
rol speelt. Het nieuwe artikel 4:2 lid 2 van de Verordening voorziet in een dergelijke grondslag. Gelet 
op de noodzaak tot een individuele beoordeling is een ‘kan-bepaling’ opgenomen (discretionaire 
bevoegdheid). Een categorale afwijzingsgrond is immers niet mogelijk.  
 
Het is van belang dat de toepasbaarheid van het criterium voorzienbaarheid alleen ziet op bepaalde 
‘oude’ taken van de Wmo 2015, zoals woningaanpassingen. Mede daarom stel ik voor om de 
algemene toekenningsgronden voor Wmo en Jeugdwet gescheiden te regelen. De 
toekenningsgronden voor Wmo worden geplaatst in hoofdstuk 4 en voor jeugdhulp in hoofdstuk 5. 
 
Bij voorzienbaarheid gaat het om zaken waarop mensen zich binnen hun eigen mogelijkheden kunnen 
voorbereiden. Dit kan als invulling worden gezien van eigen kracht en eigen verantwoordelijkheid voor 
de eigen zelfredzaamheid en participatie om te voorkomen dat een beroep moet worden gedaan op 
ondersteuning. Gemeenten zullen de bepaling uiteraard niet kunnen toepassing in de situaties dat een 
persoon op een gegeven moment begeleiding, dagbesteding of kortdurend verblijf nodig heeft. Dat 
zijn geen voorzieningen die iemand met ‘zijn eigen beslissing’ had kunnen vermijden of voorkomen.  
 
De wetgever noemt als voorbeeld waarbij de aanvrager zijn hulpvraag redelijkerwijs van te voren had 
kunnen voorzien en met zijn beslissing had kunnen voorkomen. In aanvulling daarop heb ik het 
volgende voorbeeld aan de Wmo-jurisprudentie ontleend: 

- Een persoon met een beperking die twee woningen bezit, het aangepaste huis verkoopt, in 
het niet aangepaste huis gaat wonen, en de gemeente vraagt de nieuwe aanpassingen te 
financieren. De Centrale Raad van Beroep heeft bij uitspraak van 21 mei 2012 geoordeeld dat 
de persoon de kosten van de aanpassing van de nieuwe woning had kunnen betrekken bij de 
verkoop van de andere woning.
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Aan hoofdstuk 4 wordt een artikel toegevoegd, luidende: 
Artikel 4.4 Tegemoetkoming meerkosten 
Deze bepaling betreft een uitwerking van artikel 2.1.7 van de Wmo. Daarin is opgenomen dat bij 
verordening kan worden bepaald dat door het college aan personen met een beperking of chronische 
psychische of psychosociale problemen die daarmee verband houdende aannemelijke meerkosten 
hebben, een tegemoetkoming wordt verstrekt ter ondersteuning van de zelfredzaamheid en de 
participatie.  
 
Artikel 5.1 wordt als volgt gewijzigd: 

Dit artikel geeft een nadere uitwerking van de verplichte delegatiebepaling van artikel 2.9, onder a van 
de wet, waarin is bepaald dat de gemeente bij verordening regels stelt over de door het college te 
verlenen individuele voorzieningen. Uit de MvT op de wet komt naar voren dat de burger recht heeft 
op een duidelijk beeld van het aanbod van voorzieningen binnen de gemeente.

4
 Het begrip 

‘voorziening’ is een lastig te vatten begrip. De wetgever waagt zich dan ook niet aan een definitie, 
maar geeft in de MvT aan dat de door de gemeente te treffen voorzieningen zowel een vrij 
toegankelijke voorziening kan zijn als een niet vrij toegankelijke voorziening (een individuele 
voorziening). Een individuele voorziening heeft vaak betrekking op meer gespecialiseerde zorg. De 
gemeente bepaalt zelf welke hulp vrij toegankelijk is en welke niet. Het huidige artikel spreekt over 

                                                           
2 Kamerstukken I 2013-2014, 33841, nr. J, p. 18. 
3 Centrale Raad van Beroep, 21 mei 2012, LJN BW6810. 
4 Kamerstukken II 2012/13, 33 684, nr. 3.  



‘alle vormen van jeugdhulp’. Mede daarom wordt voorgesteld om een beschrijving te geven van de 
soorten voorzieningen, waaronder ook de overige (jeugdhulp) voorzieningen, zodat de burger zich een 
beeld kan vormen van de voorzieningen in het kader van jeugdhulp.  
 
In hoofdstuk 6 wordt een artikel toegevoegd, luidende: 
Artikel 6.3 Hoogte individuele inkomenstoeslag 
Conform artikel 8 Participatiewet stelt de gemeenteraad bij verordening regels met betrekking tot het 
verlenen van een individuele inkomenstoeslag als bedoeld in artikel 36 Participatiewet. De regels 
hebben in ieder geval betrekking op de hoogte van de individuele inkomenstoeslag.

5
 Voorgesteld 

wordt om de hoogte van de individuele inkomenstoeslag in de verordening vast te leggen.  
 

II. Conclusie 
 
Op grond van de voorgaande overwegingen kom ik tot de volgende conclusie: er dient een 
onderscheid te worden gemaakt tussen de toekenningsgronden voor een individuele 
(maatwerk)voorziening op grond van de Wmo en Jeugdwet. Het verdient aanbeveling om de 
toekenningsgronden voor maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gescheiden te regelen, nu 
het criterium ‘voorzienbaarheid’ wordt toegevoegd aan de Wmo en dit criterium niet van toepassing is 
op individuele voorzieningen op grond van de Jeugdwet. Om eventuele verwarringen te voorkomen 
acht ik het noodzakelijk om de toekenningsgronden in specifieke hoofdstukken in de Verordening te 
regelen te weten artikel 4.2 en 5.2 van de Verordening. Voorts ontbrak een toelichting bij de huidige 
Verordening. Middels de wijziging van de Verordening wordt een toelichting aan de Verordening 
toegevoegd.  
 
De kans is aanwezig dat er in de toekomst nog meer ontwikkelingen plaats zullen vinden. De 
modelverordening van de VNG zal hierbij als leidraad fungeren nu de Verordening sociaal domein een 
dynamisch document is dat wordt gewijzigd, aangevuld en verbeterd naar aanleiding van de 
ontwikkelingen in de wetgeving en jurisprudentie.  
 

                                                           
5 Artikel 8 lid 2 Participatiewet.  
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