
  

 

 

 

Geachte heer, mevrouw, 

 

Op 22 augustus heeft u een advies uitgebracht op het Integraal Beleidsplan Sociaal Domein: 

‘Maatwerk voor onze inwoners’ en de Integrale Verordening Sociaal Domein. Hieronder geven wij een 

reactie op uw advies.  

 

Allereerst willen wij uw danken voor uw inzet om deze toch wel omvangrijke documenten door te 

nemen en met elkaar tot een advies te komen. Wij realiseren ons dat het een grote klus voor u moet 

zijn geweest. Zoals u aangeeft in uw advies heeft het eerste gesprek met ons over beide documenten 

al in september 2019 plaatsgevonden. Ook de periode waarin u betrokken bent geweest bij de 

voorbereidingen, was lang. 

 

Voortraject 

Door u intensief te betrekken bij de voorbereidingen heeft u ook tussentijds uw input kunnen geven.  

Zo heeft u input gegeven na de aan u gepresenteerde evaluatie op 24 februari 2020. Uw input richtte 

zich met name op de uitvoering; de werkwijze van het wijkteam. Zoals u in het beleidsplan terug kunt 

lezen, wordt hierin niet ingegaan op de werkwijze van het wijkteam. Dit kan de verklaring zijn dat u uw 

reacties niet direct of herkenbaar terug kunt lezen in het uiteindelijke beleidsplan. Om recht te doen 

aan uw input, stellen wij voor een gesprek te organiseren met een consulent van het wijkteam. Tijdens 

dit gesprek kunnen de door u aangedragen onderwerpen, zoals deskundigheidsbevordering en de 

inzet op toeleiding naar werk van mensen met een (arbeids) beperking, worden besproken.  

 

De door ons gevraagde reactie op de lay out en leesbaarheid van de acht proefpagina’s van de 

digitale verordening viel ongelukkigerwijs in de zomervakantie. Wij vinden het buitengewoon 

belangrijk u in de gelegenheid stellen te reageren en u vroegtijdig te betrekken. Helaas is dit niet 

gelukt en we begrijpen dat dit niet haalbaar was binnen één week. Gezien de voortgang van de 

voorbereiding van de stukken was een andere planning niet mogelijk en we wilden u deze 

mogelijkheid niet onthouden.  
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Leesbaarheid 

We realiseren ons dat de verordening en het beleidsplan voor inwoners moeiljk te lezen zijn als gevolg 

van het gebruik van toch wel abstracte begrippen. In een beleidsplan en verordening zijn dit soort 

termen helaas niet te voorkomen. Wij onderschrijven het belang dat u er aan hecht dat deze 

begrippen niet voor meerdere uitleg mogelijk zijn. Daarbij is het wel belangrijk dat er ruimte blijft om 

maatwerk dat aansluit bij de ondersteuningsvraag van de inwoner toe te kunnen passen. Ook jullie als 

Clientenraad onderschrijven het belang van maatwerk voor onze inwoners. 

 

We hebben getracht begrippen als ‘zelfredzaamheid’, ‘eigen regie’ en ‘maatwerk’ zo objectief 

mogelijk te omschrijven op B2 niveau. Graag waren wij met jullie, voordat het college een besluit 

neemt, in gesprek gegaan om de begrippen en de uitleg hiervan verder te verkennen, zodat voor 

ieder eenzelfde heldere omschrijving ontstaat.  

In het beleidsplan is ook de evaluatie opgenomen, waar jullie ook input kunnen geven. De uitvoering 

en ook mogelijk jurisprudentie kan aanleiding geven tot aanpassingen. 

 

U geeft aan dat de term maatwerk suggereert dat ‘er met verschillende maten gemeten wordt, alsof 

op gelijke vragen verschillende antwoorden mogelijk zijn en alsof een oneerlijke ongelijke 

behandeling gerechtvaardigd wordt’.  

Bij integraal werken staat niet de voorziening en de regeling centraal, maar de hulpvraag en het 

effect dat de inwoner wil bereiken. Om dit effect boven tafel te krijgen gaat de consulent in gesprek 

met de inwoner. Dit kan betekenen dat inwoners met een op het eerste gezicht gelijke 

ondersteuningsvraag niet dezelfde ondersteuning ontvangen, omdat het te behalen effect 

uiteindelijk verschillend is.  

Wij realiseren ons dat dit onvoldoende uit de omschrijving blijkt, vandaar dat wij de omschrijving als 

volgt hebben aangepast:  

Maatwerk dit is een op jou als inwoner afgestemde voorziening die is gericht op het door jou gewenste te 

bereiken effect.  

 

De omschrijving bij ‘zelfredzaamheid’ relateert u aan ‘het zelf om kunnen gaan met de eigen positie 

en het in kunnen zetten op het verbeteren van die positie, bijvoorbeeld in de weg naar een 

ondersteuning of uitkering’. Deze onderschrijven wij  inderdaaad als het gaat om de re-integratie. De 

omschrijving die wij hebben opgenomen is breder en heeft ook betrekking op de terreinen Jeugdwet 

en Wmo. Hiermee komen we tot een Integrale Verordening.  

 

Wij gaan er van uit dat u met de zin “het eerst aan moeten kloppen …. familie of vrienden minder 

gelijkwaardig” doelt op de bijzondere bijstand. Bij de toetsing of iemand hiervoor in aanmerking komt 

voor bijzondere bijstand wordt een ander juridisch kader gehanteerd dan de inzet van het netwerk. 

Dit is terug te vinden in artikel 35 van de Participatiewet. 

 

U geeft aan: ‘Het is immers zo dat een deel van onze doelgroep door persoonlijke omstandigheden 

nooit de weg naar betaald werk zal vinden, maar ook niet onder andere maatschappelijke 

regelingen valt.’  In dit verband nemen wij aan dat u met ‘andere maatschappelijke regelingen’ de 

sociale activering en tegenprestatie bedoelt.  Wij zijn er ons van bewust dat sommige inwoners helaas 

onbemiddelbaar zijn naar betaald werk. Wij zullen aandacht blijven houden voor deze groep 

inwoners.  

 

UItvoering 

U schetst een casus waar een medisch advies is gevraagd en dit vervolgens terzijde is gelegd. Wij 

kennen de casus niet, maar zonder onderbouwing afwijken van een medisch advies, waar we zelf om 

gevraagd hebben, roept bij ons ook vragen op. Wij hebben als uitgangspunt dat wij de 



  

 

administratieve lasten willen verminderen en terecht merkt u dan op dat dit in dit geval niet gelukt zou 

zijn. 

 

Voorlichtingsfunctie 

U geeft aan dat de voorlichtingsfunctie van de gemeente niet voldoende is beschreven. Dit hebben 

wij geprobeerd te verwoorden door in de inleiding van het beleidsplan de kernwaarden van de 

gemeente Schagen op te nemen. Daarnaast is in hoofdstuk 2 “Van melding tot besluit” van de 

Integrale verordening opgenomen wat de gemeente dient te doen. 

Zoals u terecht aangeeft, is nog niet voldoende uit de verf gekomen in het beleidsplan hoe wij dit in 

de praktijk vorm geven. Daarom nemen wij in het beleidsplan in hoofdstuk 3 als ambitie op: 

- We motiveren onze besluiten en zorgen er voor dat jij als inwoner de informatie en 

voorzieningen kan vinden.   

De wijkteamconsulenten hebben een folderset tot hun beschikking die zij kunnen meenemen tijdens 

de huisbezoeken. In de bijlage treft u een overzicht hiervan aan. Voorliggend aan het wijkteam zijn er 

verschillende manieren in Schagen waarop inwoners zich kunnen informeren  over het wijkteam en 

voorlichting gegeven wordt. Denk daarbij onder andere de Balie in Markt 18, de Vrijwilllige 

onafhankelijke adviseurs(VOA’s) en Graag Gedaan.  

 

Graag horen wij van u als u nog aanvullende suggesties heeft als het gaat om de voorlichtingsfunctie 

van de gemeente. 

 

Wij erkennen uw signaal dat de website van de gemeente te wensen over laat. Hier wordt aan 

gewerkt en wij hopen dat dit zo spoedig mogelijk is verbeterd. In 2021 zal de website veranderen. 

Waar mogelijk zult u worden geconsulteerd om hierover mee te denken.  

 

Inspraak en inwonerparticipatie 

Over uw reactie ten aanzien van de adviesfunctie gaan wij, zoals in ons antwoord op uw eerdere 

vragen aangegeven, graag nader het gesprek aan om de mogelijkheden te verkennen. 

 

Geluksbudget 

We ervaren dat de term Geluksbudget een bepaalde associatie oproept. Het geluksbudget is echter 

met een bepaald doel ingesteld; nl. het voorkomen van een sociaal isolement. In het beleidsplan is in 

hoofdstuk 7.c opgenomen dat wij onderzoek gaan doen of het geluksbudget bijdraagt aan het 

welbevinden en of de zorgconsumptie afneemt. Als vervolg hierop onderzoeken wij of het 

geluksbudget omgezet moet worden in een Meedoen-regeling, zodat een ieder (ongeacht leeftijd of 

criterium dat het dient tot het tegengaan of voorkomen van een sociaal isolement) met een laag 

inkomen kan meedoen in de samenleving. Afhankelijk van de uitslag van het onderzoek komen wij 

tegemoet aan uw verzoek. 

 

Bijzondere bijstand 

Als het gaat om het verlenen van bijzondere bijstand is de werkwijze veranderd, zoals beschreven in 

het handboek bijzondere bijstand dat in 2019 aan u is voorgelegd. Er wordt door de gemeente 

bijzondere bijstand voor een voorziening woninginrichting verstrekt als de inwoner aan kan tonen dat 

men hier niet voor heeft kunnen sparen. Heeft de inwoner verwijtbaar niet gespaard, dan wordt de 

bijzondere bijstand in de vorm van een lening verstrekt. Er wordt geen rente in rekening gebracht.  

Hiervoor wordt niet meer verwezen naar de Kredietbank, maar de gemeente neemt zelf de aanvraag 

in behandeling en handelt deze zelf af.  

 

Adviesfunctie 

Uw advies over collectieve ziektekostenverzekering is geen onderdeel van het beleidsplan. Naar 

aanleiding van uw eerdere advies hierover hebben wij ons besluit hierop al bekend gemaakt. Op 



  

 

basis van inhoudelijk argumenten hebben wij als college besloten uw advies niet over te nemen. We 

begrijpen uw teleurstelling. We willen benadrukken dat we uw adviezen  zorgvuldig hebben 

afgewogen.  

 

Tot slot 

Wij betreuren het dat u tijdens de beeldvormende raadsvergadering van 22 juni jl. waaraan u als 

toehoorder deelnam, uitspraken zijn gedaan door een deelnemer die voor u aanstootgevend en 

stigmatiserend waren voor de doelgroep.  

 

Wij hopen dat met de beantwoording van uw advies en de wijze waarop wij u gedurende dit hele 

voorbereidingstraject hebben meegenomen, laten zien dat wij hechten aan uw advies. Wij nodigen u 

uit de uitvoering positief kritisch te blijven volgen en aan de bel trekt als hiervoor voor u vanuit uw 

achterban aanleiding is.  

 

Mocht u naar aanleiding van onze reactie nog vragen hebben, neemt u dan contact op met de 

projectleider Karin van der Arend.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen 

 

 

 

Sigge van der Veek 

Wethouder  

 

 

 
  



  

 

 

Folders  die meegenomen kunnen worden tijdens een huisbezoek 

Inkomen en schulden 

Zo zit het met participatie en bijstand 

Unive gemeentepakket 

Voedselbank Kop van Noord Holland 

Geldkrant 

Grip op Geld  

Kleine Portemonnee, ouderenpakket 

Kleine Portemonnee, kindpakket 

Humanitas; hulp bij thuisadministratie 

Humanitas; Get a Grip 

Mee-de Wering; Sociaal Raadsman 

Arker Boetje 

Wmo 

Humanitas, vrijwilligers (eenzaamheid, homestart 

Dementie 

Sportservice Schagen, meer bewegen 

Mantelzorgcentrum 

Kleine portemonnee, ouderenpakket 

De regionale zorgcentrale, persoonsalarmering 

Woningcheck 

Senioren woonadviseur Wonen Plus Welzijn 

Vervoersboekje 

Jeugd 

113 zelfmoordpreventie 

Voorzorg informatie voor toekomstige ouders 

Aandacht voor jouw verhaal, GGZ 

Get a Grip, Humanitas, geldmaatje 

Vroeg samenwerken in Noord Holland, verwijsindex 

Mee-de Wering; zelfstandig reizen voor jongeren 

Scheiden zonder schade 

In beweging en participatie 

Bewegen helpt, sportservice Schagen 

De Hoofdzaak 

Stichting Samen (gratis) Scheiden 

Gebiedscoordinator, gemeente Schagen 

Mee-de Wering, algemene informatie 

Mee-de Wering, maatschappelijk werk 

Vangnet en advies, OGGZ 

 

 

 

 

 


