
 

 

 

 

 

 

 

 

Gemeenteraad Oude IJsselstreek  

 

  

 

 

 

Bezoekadres: 

Staringstraat 25, Gendringen  

Postbus 42 

7080 AA Gendringen 

Telefoon: (0315) 292 292 

E-mail: info@oude-ijsselstreek.nl 

Internet: www.oude-ijsselstreek.nl 
 

 
Uw kenmerk:      Verzenddatum: 19 januari 2022 

Ons kenmerk:   

 

Onderwerp: Verordening Sociaal Domein Oude IJsselstreek 2022  

 

 

Beste leden van de gemeenteraad, 

 
 

1 

 

Tijdens de vergadering van commissie Maatschappelijke Ontwikkeling van 13 januari jl zijn er een aantal 

toezeggingen gedaan waar ik via deze brief graag nog even op terug wil komen: 

 

A. Toevoeging inleiding bij verordening (verzoek PRO!) 

 

Op verzoek van de fractie van PRO! is - met instemming van de andere fracties, een korte inleiding 

toegevoegd aan de verordening. Doel van de toevoeging is voor de inwoner duidelijk te maken waarom 

er een verordening is en dat het opstellen van deze verordening een wettelijke verplichting kent. 

 

Aanpassingen: 

- Het kopje 1. Woordenlijst is vervangen door 1. Aanleiding en woordenlijst 

- Voor de woordenlijst is de volgende tekst opgenomen: 

 

Waarom een verordening 

De gemeente voert namens het Rijk de Jeugdwet, Wmo en Participatiewet uit. Hoe zij dit doet moet de 

gemeente vastleggen in lokale regels. Deze lokale regels vormen samen de verordening die voor u ligt. De 

verordening is vastgesteld door de gemeenteraad.     

 

Daarnaast zal – conform toezegging - aan de verordening nog een lijst met afkortingen worden 

toegevoegd.  

 

B. Vertrouwenspersoon binnen de Participatiewet (vraag PvdA) 

 

De Participatiewet kent – in tegenstelling tot de Jeugdwet (art 11.4 verordening) - geen verplichting tot 

het instellen van een onafhankelijke derde/vertrouwenspersoon. De rechten van de inwoner worden – 

los van een goed gesprek met de medewerker en/of het management - gewaarborgd via de cliëntenraad 

(Adviesraad Sociaal Domein), de mogelijkheden van bezwaar en beroep en de klachtenprocedure.  
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Wij vinden het belangrijk dat een inwoner ook terug kan vallen op een onafhankelijke derde zonder 

direct in een juridische procedure terecht te komen. Vandaar dat we momenteel in gesprek zijn met 

Bureau Sociaal Raadslieden om te kijken of zij de rol van onafhankelijke derde, vorm kunnen geven.    

 

C. Brief Koninklijke Bond van Gerechtsdeurwaarders (PvdA) 

 

Omdat de brief van de KBvG zich richt op (kandidaat-)raadsleden volsta ik met een weergave van de 

huidige stand van zaken in de samenwerking met deurwaarders.  

 

Op het terrein van voorgenomen woningontruimingen wordt intensief en met veel tevredenheid 

samengewerkt met de normaliter door Wonion ingeschakelde deurwaarder. Ten aanzien van het 

signaleren van schulden is de samenwerking minder gestructureerd omdat we daarbij te maken hebben 

met meerdere deurwaarders. De gemeente staat open voor deze samenwerking en voor mogelijke 

intensivering daarvan. Gelet op onze visie, die uitgaat van vertrouwen en wederkerigheid, streven wij 

niet naar samenwerking met deurwaarders op het terrein van fraudesignalering. 

 

Bijzondere vermelding verdient nog een project van de Rechtbank Gelderland waaraan Oude 

IJsselstreek sinds kort verbonden is en waarbij regelmatig ook deurwaarders betrokken zullen zijn. 

Binnen dit project gaat er, wanneer in kantongerechtszaken duidelijk wordt dat er bij een inwoner 

financiële problemen bestaan, een signaal naar de gemeentelijke schulddienstverleners. Deze 

schulddienstverleners nemen vervolgens contact op met de inwoner om te zien of zij hulp kunnen 

bieden. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Bert Kuster 

Wethouder Participatiewet, 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


