
Antwoorden vragen Memet Tekinerdogan (VVD) – Verordening 
Sociaal Domein 
 
VRAAG 1: We hebben niet de gewenste en toegezegde overzicht door wethouder Kuster, mbt de 
verschillen tussen het oude en de nieuwe verordening. We zien graag de toegezegde overzicht tussen 
oud en nieuw alsnog tegemoet. 
 
ANTWOORD: Vergelijking tussen de oude en nieuwe verordening(en) 
 
De bepalingen vanuit de bestaande verordeningen (zie artikel 13.3 “intrekken oude verordeningen”) 
zijn inhoudelijk overgenomen in de nieuwe Verordening Sociaal Domein gemeente Oude IJsselstreek 
2021 zoals die ter besluitvorming aan uw raad is voorgelegd.  
 
De artikelen uit de (oude) Verordening Sociaal Domein 2020 (Wmo en Jeugd) zijn in de nieuwe 
verordening ongewijzigd overgenomen. Enige uitzondering zijn de bepalingen in de artikelen 13.3 tot 
en met 13.5. Dat heeft te maken met de toevoeging van de artikelen over de Participatiewet en de 
intrekkingen van de oude verordeningen in het kader van de Participatiewet.  
 
Daarnaast is van de gelegenheid gebruik gemaakt om in het kader van de Wet gemeentelijke 
schuldhulpverlening een artikel op te nemen over de periode tussen het moment waarop de inwoner 
aangeeft ondersteuning te willen en het uiterste moment waarop de beschikking schuldhulpverlening 
afgegeven moet worden (zie artikel 8.3.2. lid 2 besluit). Hiermee is voldaan aan de wettelijk 
verplichting per 1 januari 2021. 
 
Verwijzingen: 

- De bepalingen vanuit de “Re-integratieverordening Participatiewet Oude IJsselstreek”, de 

“Verordening loonkostensubsidie Participatiewet gemeente Oude IJsselstreek 2016” en de 

“Verordening tegenprestatie gemeente Oude IJsselstreek” zijn terug te vinden in Hoofdstuk 7 

(Werk en Participatie) waarbij aan het begin in een korte inleiding een toelichting wordt 

gegeven op de taken van STOER en een verwijzing wordt gemaakt naar de visie in de 

Transformatie in de kijk op werk.   

- De bepalingen vanuit de “Verordening individuele studietoeslag Oude IJsselstreek” zijn terug 

te vinden in artikel 8.2. studietoeslag.  

- De bepalingen vanuit de “Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ Oude 

IJsselstreek” en de “Verordening bestuurlijke boete bij recidive Oude IJsselstreek” zijn terug te 

vinden in artikel 9.4. “Het verlagen van een uitkering”. 

- De bepalingen vanuit de “Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet Oude IJsselstreek” 

zijn terug te vinden in Hoofdstuk 10 (inspraak en cliëntenparticipatie) en artikel 12.1.1. 

“kwaliteit van de dienstverlening Participatiewet”.    

 
VRAAG 2: Ook de juridische toets en het juridische advies aangaande de voorlopige Verordening 
Sociaal Domein gemeente Oude IJsselstreek 2021, zien wij gaarne tegemoet. 
 
ANTWOORD: Juridische toetsing wijzigingsverordening 
 
Alle stukken die naar de raad gaan worden door de gemeentelijke juristen gezien. In veel gevallen is 
er in het voortraject ook sprake van coproductie met de juristen en/of andere betrokken afdelingen 
binnen de gemeente. Hier worden dan ook verder geen verslagen van gemaakt.  
 



 
 
 


