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College van burgemeester en wethouders 
Gemeente Dronten 
Postbus 100 
8250 AC  DRONTEN 
 
 
 
Onderwerp:   Gevraagd advies nieuwe verordening sociaal domein 
Datum:  18 november 2021 
Uw kenmerk:  - 
Ons kenmerk:  2111lf01 
 
 
 
Geacht college, 
 
 
U heeft de ASD een overzicht gestuurd van de voorgestelde wijzigingen in de verordening 
sociaal domein. 
Deels zijn deze wijzigingen gebaseerd op wetgeving en daarmee zijn deze wijzigingen een 
logisch gevolg.  
Ons advies betreft alleen de volgende wijzigingen: 
 

- Artikel 5.3.2. De termijn van 6 jaar voor een hulpmiddel: In de oorspronkelijke versie 
van deze verordening waarover wij in 2020 advies hebben uitgebracht heeft 
diezelfde termijn van 6 jaar gestaan zonder de toevoeging “tenzij de situatie 
verandert…” Het opnieuw toevoegen van een harde termijn in het artikel schept ons 
inziens juist verwarring. De omschrijving zoals die er nu staat zou ter verduidelijking 
in twee zinnen geknipt kunnen worden, maar er moet altijd een voorbehoud blijven 
voor mogelijke tussentijdse wijzigingen, zoals eerder door ons toegelicht. 

 
- In artikel 5.3.3. is ‘niet-professional’ toegevoegd en is artikel 6 weggehaald. Deze 

wijziging ondersteunen wij van harte. Het betekent een uitbreiding in de keuze voor 
mensen die gebruik maken van een PGB. Die keuze was met de voorgaande 
verordening wel heel erg ingeperkt.  

 
- Bij artikel 5.3.4 artikel lid 3 ontbreekt de betalingstermijn. Wij denken dat het de 

duidelijkheid ten goede komt om deze alsnog toe te voegen. 
 

- Artikel 6.1.6. Wat ons betreft is het logischer om te beginnen met een lid over de 
optie van een schriftelijke waarschuwing, omdat er daarmee een oplopende 
gradatie van sanctionering in het artikel zit. 
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- De uitbreiding van artikel 6.1.9. met ‘een poging tot’ en ‘gebaren’ is wat ons betreft 
niet acceptabel, omdat een inwoner op geen enkele manier bewijslast kan 
aandragen als hierover een verschil van mening ontstaat. Bovendien is er voor 
zowel de inwoner als de gemeente te veel ruimte voor eigen interpretatie. 

 
Wij danken u hartelijk in het vertrouwen dat u in de ASD stelt en waarderen het dat u ook 
in geval van kleine aanpassingen ons advies van belang acht. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens het bestuur van de ASD Dronten, 
 
 
 
Lia Flipse, ambtelijk secretaris ASD Dronten 
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