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 Onderwerp: Reactie advies ASD op Verordening sociaal domein gemeente Dronten 
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Geachte leden van het ASD,  
 
Wij danken u voor het advies op de Verordening sociaal domein gemeente Dronten. Wij 
achten uw advies van groot belang. U geeft aan dat er verbetering is t.o.v. eerdere 
concepten, dat is goed om te horen. Een groot deel van uw opmerkingen hebben we 
verwerkt in de definitieve versie. U ontvangt de verordening wanneer deze is vastgesteld 
in de raad.  
 
Hieronder worden de punten uitgelegd waarbij niet of niet geheel uw advies hebben 
overgenomen.  
 
Uitvoeringsnota inwonersparticipatie  
U heeft  de uitvoeringsnota inwonersparticipatie in januari 2020 ontvangen. Deze nota is 
ook in januari door het college vastgesteld. Vandaar dat er is gekozen om een korte 
samenvatting in de verordening neer te zetten en voor de verdere informatie naar de nota 
te verwijzen.  
 
Mantelzorg  
De zorgen van het ASD over de ondersteuning van de mantelzorger snappen we en 
vinden wij ook heel erg belangrijk. Dit gaat over specifieke situaties waarbij samen met de 
gids altijd naar maatwerk wordt gekeken. Het is daardoor lastig om hier een standaard 
werkwijze voor de schrijven, die zou passen binnen een verordening.  
De inwoner en de mantelzorger ontvangen de zorg kunnen die nodig is, eventueel met 
extra ondersteuning vanuit de thuiszorg. Wmo is verantwoordelijk totdat er een WLZ 
indicatie wordt afgegeven voor de zorg (m.u.v. bijvoorbeeld woningaanpassingen).  
 
Cliëntondersteuning  
De term cliëntondersteuning is toegevoegd aan de begrippenlijst en in de tekst wordt 
vernoemd dat inwoners er gebruik van kunnen maken. Meer informatie is te vinden in de 
speciale folder over cliëntondersteuning en op de website.  
 
PGB 
De PGB regels sluiten aan bij de huidige nadere regels van Wmo en Jeugdwet die is 
sinds 2017 actief zijn. Hierbij wordt vermeld dat: 
“De budgethouder is in staat de aan het pgb verbonden taken op verantwoorde wijze uit te 
voeren. 
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De budgethouder moet naar het oordeel van het college in staat zijn de aan een budget 
verbonden taken op verantwoorde wijze uit te voeren. Bij deze taken kan gedacht worden 
aan:  

 het kiezen van een zorgverlener die in de zorgvraag voldoet, 

 sollicitatiegesprekken voeren,  

 het aangaan van een contract,  

 het in de praktijk aansturen van de zorgverlener,  

 het bewaken van de kwaliteit van de geleverde zorg en  

 het bijhouden van een juiste administratie. “ 
 
Met name punt 4 en 5 zijn van toepassing bij uw opmerking. Wij vinden het belangrijk dat 
een budgethouder kan aansturen op de kwaliteit van zorg en de zorgverlener kan 
aansturen.  
De Centrale Raad van Beroep heeft over dit onderwerp ook een uitspraak gedaan waarbij 
het oordeel is dat een zorgaanbieder die de hulp biedt, niet in staat is de aan een PGB 
verbonden beheerstaken ‘met voldoende afstand en kritisch’ te vervullen 
(ECLI:NL:CRVB:2019:3761). Een afstand en kritische houding kan naar ons inziens ook niet 
worden verwacht van een partner.  
 
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  
  
 
Met vriendelijke groet, 
  
 
het college van Dronten 
 

     
 
drs. T. van Lenthe drs. J.P. Gebben 
Secretaris Burgemeester 
  
   
  


