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Gemeente Dronten 
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8250 AC  DRONTEN 
 
 
 
Onderwerp:   Gevraagd advies omgekeerde verordening sociaal domein - versie 1.3 
Datum:  18 februari 2020 
Uw kenmerk:  - 
Ons kenmerk:  2002lf01 
 
 
 
Geacht college, 
 
Hierbij sturen wij u het gevraagde advies over de omgekeerde verordening sociaal domein 
Dronten.  
De ASD is al eerder in het proces betrokken geweest in aanloop naar de huidige versie 1.3 
omgekeerde verordening sociaal domein. 
 
De ASD maakt graag het voorbehoud dat dit gevraagde advies enkel gebaseerd is op het door 
ons toegezonden concept, versie 1.3, van de omgekeerde verordening. Het advies heeft 
uitdrukkelijk geen betrekking op de nadere regels of beleidsregels (zoals genoemd in artikel 1.3.9.) 
Deze zijn ons op dit moment nog niet bekend, maar kunnen mogelijk wel van invloed zijn op ons 
standpunt.  
 
In aanvulling op ons advies hebben we zelf de Uitvoeringsnota Inwonersparticipatie opgevraagd 
die genoemd wordt onder artikel 7.1.1. Om een goed onderbouwd advies te kunnen geven willen 
we graag alle genoemde en aanverwante stukken kunnen beoordelen.  
 
Een omgekeerde verordening beoogt te zijn geschreven vanuit de inwoner.  
Wij kunnen constateren dat hier een positieve stap is gemaakt in vergelijking tot de eerdere 
concepten. In dit concept voor de omgekeerde verordening hebben wij naast een aantal 
aanbevelingen ook op een aantal punten voorstellen gedaan voor tekstuele aanpassingen.  
De verordening zal een houvast moeten bieden voor de gemeente Dronten en de inwoners van de 
gemeente Dronten, ook in geval er een geschil ontstaat. In dat laatste geval is het vooral 
belangrijk dat er geen misverstanden kunnen ontstaan over de inhoud van de verordening. Het is 
daarom onontbeerlijk om goed uit te leggen wat er wordt bedoeld met termen als sociaal domein, 
inwonersparticipatie, dagdelen en dergelijke. De begrippenlijst mag wat ons betreft worden 
uitgebreid met termen die voor de gemiddelde inwoner mogelijk niet bekend zijn in het dagelijkse 
leven. 
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Het is belangrijk om alle afspraken met betrokken partijen af te stemmen op deze omgekeerde 
verordening en daarmee inhoud te geven aan de wens om de inwoner centraal te stellen. Zeker 
wat betreft de artikelen over het kunnen aanbieden van ondersteuning op korte termijn (3) en 
professionele vervanging bij mantelzorg (4.4.1) is het van belang om ook waar te kunnen maken 
wat er in deze verordening staat. 
 
De ASD was eerder betrokken bij de tussentijdse evaluatie van het mantelzorgcompliment en 
zoals aangegeven in de opmerkingen in de kantlijn, wijkt de voorwaarde voor het aanvragen van 
het mantelzorgcompliment af van hetgeen er in deze verordening is opgenomen. Dit vraagt om 
een eensluidende afstemming. 
 
Wat ons opvalt is dat er helemaal niets in staat over cliëntondersteuning. Juist dit onderwerp staat 
symbool voor de belangrijke positie van de inwoner en mag wat ons betreft niet ontbreken. 
 
Het artikel (5.3) over persoonsgebonden budget (pgb) neigt er naar dat de gemeente Dronten het 
gebruik van een pgb wil ontmoedigen. De ASD ziet in de gestelde voorwaarden (5.3.1 sub 3b) een 
grote belemmering voor met name ouders die zelf thuis voor een kind willen zorgen met 
gebruikmaking van een pgb. Het is wat ons betreft niet wenselijk deze doelgroep op die manier uit 
te sluiten en het komt niet overeen met de modelovereenkomst die Stimulansz heeft opgesteld. 
Liever ziet de ASD een actieve opstelling van de gemeente Dronten met een duidelijk uitleg over 
de mogelijke consequenties op de lange termijn. Vooral ook omdat de gemeente óok bij de inzet 
van een pgb verantwoordelijk blijft voor de inwoner.   
 
Bij het artikel over inwonersparticipatie en dan in het bijzonder over de ASD (7.2), zien wij liever 
ook de toevoegingen vanuit de oude verordening opgenomen. Vooral de onafhankelijkheid van de 
voorzitter en de secretaris achten wij van belang, evenals de continuïteit van de ambtelijke 
ondersteuning. 
 
Ons advies is om de omgekeerde verordening aan te passen op basis van de hierboven 
genoemde opmerkingen en de opmerkingen in de kantlijn van de verordening in de bijlage van dit 
gevraagde advies. 
Over het algemeen vindt de ASD het een positief geschreven verordening die recht doet aan 
hetgeen er door de gemeente Dronten in het coalitieakkoord 2018-2022 en de themaplannen is 
gecommuniceerd. 
 
De ASD ziet met belangstelling uw reactie tegemoet op dit advies.  
 
Vriendelijke groet, 
namens het bestuur van de ASD Dronten, 
 
 
 
Lia Flipse, ambtelijk secretaris ASD Dronten 
 
Bijlage: omgekeerde verordening versie 1.3 met opmerkingen 
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