
Raadsvoorstel

Datum raadsvergadering : 21 januari 2021

Zaaknummer : 168879

Onderwerp: : Wijziging Verordening Sociaal Domein 2021

De raad wordt voorgesteld
1. De 'Verordening Sociaal Domein 2021' vaststellen.

Aanleiding
Op 21 januari 2021 (commissie 14-01-2021) neemt de gemeenteraad een besluit over de (Wijzigings)Verordening 
Sociaal Domein. Op aangeven van het team juristen is gebleken dat er een paar kleine formele onvolkomenheden in 
de verordening en het raadsvoorstel zitten: 

1.    de  gemeenteraad  dient  de  volledige  aangepaste  verordening  vast  te  stellen  en  niet  alleen  de 
wijzigingsverordening;

2.    de formulering in artikel 13.3 leidt er toe dat de huidige verordening Sociaal Domein 2020 ingetrokken wordt 
waardoor alleen de wijzigingsverordening Participatiewet nog geldig is;

3.    in  artikel  13.5  (nieuw)  wordt  de  naam van  de  verordening  gewijzigd  van  “Verordening  Sociaal  Domein 
gemeente Oude IJsselstreek 2020” in “Verordening Sociaal Domein gemeente Oude IJsselstreek 2021”.  
Daarbij is verzuimd om een overgangsbepaling op te nemen. 

Eén en ander wordt met dit voorstel aangepast. 

Aanleiding voor het initiële voorstel:
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 Verordening 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)
1.1. 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 
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Bijlagen
1. Verordening Sociaal Domein 2021
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2. 'Wijzigingsverordening SD 2021' - of 
toevoegingen aan de Verordening SD 2020

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……………….

☐ ……………………………………………….

3



Raadsvergadering d.d. 21 januari 2021

De raad van de gemeente Oude IJsselstreek, 

overwegende dat 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 13 januari 2021

gelet op het bepaalde in de 

BESLUIT:
1. De 'Verordening Sociaal Domein 2021' vaststellen.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Oude IJsselstreek in zijn openbare vergadering van

De griffier,

M.B.J. Looman

de voorzitter,

O.E.T. van Dijk
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