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Geachte Leden van de Cliëntenraad Participatiewet,
Dit jaar is SDOA, gezamenlijk met een afvaardiging van medewerkers Jeugd en Wmo van de
gemeenten, in werkgroepen aan de slag gegaan met het maken van een verordening sociaal
domein, op basis van de modelverordening van Stichting Stimulansz. Het betreft een bundeling
van een tiental verordeningen binnen het sociaal domein en heeft het karakter van een
technische operatie. De verordening is op inhoud niet beleidsmatig gewijzigd, maar anders van
opzet. Het doel is om een leesbare verordening voor het gehele sociaal domein op te stellen, die
medewerkers helpt om integraal maatwerk te leveren. Op enkele onderdelen verschilt de
verordening daarom van ‘klassieke’ verordeningen. Zo zijn kernwaarden toegevoegd en
uitgangspunten benoemd. Dat helpt medewerkers om richting te geven aan dienstverlening. De
structuur is zodanig, dat inwoners de hoofdregels van het beleid makkelijker tot zich kunnen
nemen. Ze vinden de benodigde informatie nu op één plek. Bovendien zijn de regels beter
leesbaar.
De afgelopen periode heeft Henk van Deutekom, projectleider van de verordening sociaal
domein, u regelmatig op de hoogte gehouden van de voortgang. Hij is aanwezig geweest bij een
vergadering van de Cliëntenraad Participatiewet om toelichting te geven op het project en de te
schrijven verordening. Daarnaast heeft hij tussentijds schriftelijk gerapporteerd over de stand
van zaken.
Inmiddels nadert het maakproces in de werkgroepen zijn voltooiing. Een basisverordening komt
in zicht. Vervolgens moeten de gemeenten lokale varianten gaan vaststellen. In de verordening
sociaal domein worden o.a. de hoofdregels rondom de thema’s werk, inkomen, schulden en
handhaving opgenomen. Wat betreft deze thema’s bevat het concept van de basisverordening
dat ik u voorleg de voorlopige eindversie van het maakproces in de werkgroepen. Het
maakproces zal binnenkort worden afgerond, ondergeschikte, redactionele aanpassingen zijn
nog mogelijk. Het Dagelijks Bestuur adviseert aan de colleges van B&W over de regels die
betrekking hebben op deze thema’s.

Middels deze brief verzoek ik de Cliëntenraad om advies te geven op de conceptversie van de
verordening sociaal domein. Het stond in de planning om nogmaals toelichting te geven op deze
conceptversie, maar vanwege de maatregelen omtrent het Corona-virus lijkt dit nu niet door te
kunnen gaan. Mocht u behoefte hebben aan afstemming met Henk van Deutekom, dan kan dat
via mailverkeer (vandeutekom@chello.nl), telefonisch (06-44970659) of via een videoverbinding (nog nader te bepalen).
Met vriendelijke groet,

T.A. Beijer
Directeur

Bijlage 1 Wijzigingen in het kort
1.

2.

3.

Wijziging van opzet:
a. thematische benadering. Geen indeling naar wet, maar naar thema;
b. de klantreis wordt waar mogelijk gevolgd (regels over toegang eerder, dan regels over handhaving
etc.);
c. begripsomschrijvingen als laatste;
d. opbouw volgens patroon: samenvatting -> kernwaarde(n) -> uitgangspunten -> inhoudelijke regels
Redactioneel:
a. taalniveau B1/2 nagestreefd;
b. begrippen die beter aansluiten bij spreektaal.
Uitgangspunten benoemd:
a. kernwaarden;
b. uitgangspunten van beleid en dienstverlening.

