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Nr.
1.

2.

Vraag/opmerking Wmo raad
Titelblad: De adviesraad pleit ervoor om de tekst op het titelblad aan te
passen: enerzijds met toevoeging van ‘naar vermogen’ (zoals ook in
de beschreven ambitie op pagina 2 staat) en anderzijds om de term
‘gebruikmaken van het gemeentelijk vangnet’ te vervangen door ‘een
beroep doen op de ondersteuning van de gemeente’. Vangnet
impliceert immers een ultieme opvang, terwijl in het beleidsplan een
vroegtijdige signalering en preventie wordt nagestreefd.

Antwoord/wat is er mee gedaan.
Toevoeging naar vermogen: aangepast

Hoofdstuk 1: Het is de adviesraad niet duidelijk of ook mensen met
een beperking (ervaringsdeskundigen) betrokken zijn geweest bij de
totstandkoming van het beleidsplan. De adviesraad ontvangt graag
een verklaring hierover.

Het toegankelijkheidspanel is betrokken bij het plan van aanpak
toegankelijkheid en de actualisering van het plan.

Gebruik maken van gemeentelijk vangnet door een beroep op de
ondersteuning van de gemeente: niet overgenomen. De gemeentelijke
ondersteuning omvat het gemeentelijk vangnet (waarmee hier de
maatwerkvoorzieningen bedoeld worden) en gemeentelijke
basisvoorzieningen. Door de term vangnet te vervangen in gemeentelijke
ondersteuning, is het onderscheid tussen deze maatwerkvoorzieningen en
de basisvoorzieningen niet meer zichtbaar in de tekst.

Een groot aantal mensen heeft de uitnodiging ontvangen voor de
bijeenkomsten in november in het kader van dit beleidsplan. Onder de
genodigden waren ook mensen met een beperking en
ervaringsdeskundigen. Van deze bijeenkomsten zijn geen presentielijsten
gemaakt, waardoor niet vast te stellen is wie er daadwerkelijk aanwezig
waren.
Daarnaast zal de uitwerking van de verschillende speerpunten ook
nadrukkelijk samen met de doelgroepen/betrokkenen gebeuren. Hierbij
kunnen ook mensen met een beperking en andere ervaringsdeskundigen in
beeld komen.
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3.

Hoofdstuk 3: De adviesraad mist in figuur 1 de maatschappelijke trend
van ‘gebruik van sociale media en digitalisering in het algemeen’.

4.

Hoofdstuk 4: In het hoofdstuk staan verschillende tabellen met Huizer
cijfers. De adviesraad adviseert om bij de verschillende tabellen de
bronnen aan te geven.
Hoofdstuk 4, pag. 10: De zin ‘We willen de aandacht voor een
gezonde omgeving borgen in de nieuwe Omgevingswet’ wekt de
indruk dat de gemeente een nieuwe wet maakt. De Adviesraad
adviseert om duidelijk aan te geven dat de landelijke overheid
verwacht dat deze wet in 2021 in werking kan treden.
Hoofdstuk 4, pag. 8: Bij figuur 3 wordt verwezen naar nummer 20 van
de literatuurlijst: deze gaat echter maar tot nummer 19.

5.

6.
7.

8.

9.

Ook wij zien sociale media en digitalisering als een belangrijke
maatschappelijke ontwikkeling. Deze ontwikkeling is niet apart benoemd,
maar zien we als een onderliggende ontwikkeling die van invloed is op met
name de toename van diversiteit van leefstijlen, de mondigheid van
inwoners en professionalisering en specialisering. En daarmee is ook dit
een ontwikkeling die resulteert in de noodzaak (en mogelijkheid) om zorg en
ondersteuning anders vorm te geven en leidt tot een groeiende groep
inwoners die niet kan meekomen.
Overgenomen.
Overgenomen: We willen de aandacht voor een gezonde omgeving borgen
in de lokale implementatie van de nieuwe Omgevingswet, die naar
verwachting in 2021 in werking zal treden.
Verwijzing was onjuist en is weggehaald.

Hoofdstuk 4, pag. 11 onder 1 laatste alinea: voor de Adviesraad is het
vooralsnog niet duidelijk welke kennis de gemeente wil toevoegen aan
welk professioneel netwerk (juist het professionele netwerk wordt
immers verondersteld kennis in huis te hebben). Ook ontvangt de
Adviesraad graag een nadere toelichting over de ontwikkeling door de
gemeente van een specialistischere opleiding voor professionals.
Hoofdstuk 4, pag. 12 Het voorkomen van armoede: De Adviesraad
ondersteunt het voornemen om mensen met een inkomen tot 120%
van de bijstandsnorm extra te ondersteunen en neemt kennis van het
voorgenomen puntensysteem. Een groot percentage van de doelgroep
winkelt noodgedwongen bij de kringloop en heeft dus weinig baat bij
korting op kleding bij de plaatselijke middenstand. Daarbij
benadrukken we dat een puntensysteem als stigmatiserend kan
worden ervaren.

We bedoelen hier zowel vrijwilligers als professionals (dit passen we aan in
de nota). Het gaat om kennis m.b.t. signaleren en herkennen en
bespreekbaar maken van eenzaamheid. Hiervoor wordt een plan van
aanpak opgesteld waarover wij de adviesraad kunnen informeren.

Hoofdstuk 4, Pag. 12 Het voorkomen van schulden: De Adviesraad
ontvangt graag een nadere toelichting op de inzet van budgetcoaches
in relatie tot vroegsignalering via BKR informatie. Wat is de werkwijze

De budgetcoach voor jongeren richt zich op preventie en ondersteuning
voor jongeren: voorlichting, ondersteuning en beantwoorden van vragen.
Vroegsignalering zal worden uitgevoerd door een consulent
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Het verruimen van de minimaregelingen is een onderzoek dat op dit
moment plaats vindt (zie coalitieakkoord). Dit zal als separaat voorstel na de
zomer aan de gemeenteraad worden voorgelegd en ook met de adviesraad
worden besproken. De adviesraad kan haar wensen en bedenkingen op dat
moment meegeven.
Het voorgenomen puntensysteem betreft hier een webwinkel. Hiermee is
stigmatisering, zo is onze verwachting, minder dan wel geen probleem.

wanneer er via het BKR informatie wordt ontvangen en hoe verhoudt
deze info zich met de AVG? Wie zijn deze functionarissen, geven zij
ook voorlichting op scholen?

(schuldhulpverlening) van de gemeente Huizen. Het uitwisselen van
gegevens i.h.k van vroegsignalering van schulden is in ontwikkeling. Er is
een wetsvoorstel in voorbereiding waarin vroegsignalering een wettelijke
taak wordt van de gemeente en het uitwisselen van gegevens in harmonie
wordt gebracht met de AVG.
Het plan van aanpak over vroegsignalering, de budgetcoach voor jongeren
en het Nibud boekje wordt separaat van het beleidsplan voorgelegd aan de
adviesraad.

10.

Hoofdstuk 4, Pag. 12 Het voorkomen van schulden: De Adviesraad
ondersteunt van harte het plan om jongeren (en hun ouders) actief te
benaderen voordat ze 18 worden, hoewel zij meent dat 1 maand voor
de 18de verjaardag erg kort is om e.e.a. te regelen en adviseert om de
jongeren 3 maanden voor de 18de verjaardag de nodige informatie te
verstrekken. Daarnaast adviseert de Adviesraad nadrukkelijk om
ouders (ook 3 maanden vooraf) te informeren over mogelijke
consequenties voor hun eigen financiële situatie als gevolg van het
bereiken van de 18 jarige leeftijd van hun kind.

De suggestie van 3 maanden wordt meegenomen in de overwegingen. In
het boekje worden ook ouders geïnformeerd over de financiële
consequenties. Het plan van aanpak over vroegsignalering, de budgetcoach
voor jongeren en het Nibud boekje wordt separaat van het beleidsplan
voorgelegd aan de adviesraad.

11.

Hoofdstuk 4, Pag. 13 Inclusieve samenleving: De Adviesraad bepleit
een eenduidig gebruik van de term ‘beperking’ en sluit hiermee aan bij
de terminologie zoals die wordt gebruikt in het ‘Programma VNVerdrag Onbeperkt Meedoen’. Dat programma geeft invulling aan het
(eerder genoemde) VN-Verdrag Handicap. Beperking wijst op een
stoornis en handicap op een participatieprobleem. Concreet betekent
e.e.a. dat ‘handicap’ in de eerste zin onder punt 7 en in het blauwe
kader vervangen wordt door ‘beperking’.

Overgenomen. Handicap is aangepast in beperking.

12.

Hoofdstuk 4, Pag. 14 laatste alinea: na 1000 dagen zijn kinderen bijna
3 jaar oud, peuters dus. De laatste zin ‘Ouders/verzorgers en
jeugdigen zijn hierdoor beter in staat om zelf eventuele problemen het
hoofd te bieden…’ komt dan ook niet logisch over.

Jeugdigen verwijst met name naar een latere zin in deze passage: “Ook
zetten we in op extra uren voor de gezins- en opvoedcoaches van Jeugd en
Gezin.” Deze coaches zetten zich (ook) in voor kinderen en jongeren op een
latere leeftijd.

13.

Hoofdstuk 4, Pag. 15 Adequate informatievoorziening: De Adviesraad
meent dat informatie niet alleen makkelijk vindbaar, helder en up-todate moet zijn, maar ook volledig. De Adviesraad adviseert om m.n.

We nemen het advies mee in de uitwerking van het communicatieplan.
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alle beleids- en uitvoeringsregels makkelijk toegankelijk te maken,
zodat burgers zelf (eigen regie) kunnen inschatten of een aanvraag op
ondersteuning van de gemeente kans van slagen heeft.
14.

Tot slot moet niet worden onderschat dat er nog altijd veel mensen zijn
die niet over een pc beschikken of er slecht mee overweg kunnen. Zij
kunnen daarom niet aan voldoende informatie komen of hun aanvraag
niet/niet juist indienen en moeten noodgedwongen een beroep doen
op derden. De Adviesraad adviseert nadrukkelijk dat er voor deze
mensen mogelijkheden blijven om informatie en aanvraagformulieren
te ontvangen op de traditionele manieren.

Op het gemeentehuis is en blijft het mogelijk om informatie en
aanvraagformulieren op papier mee te krijgen.

15.

Bijlage met (taalkundige) wijzigingen en correcties

De aanbevolen wijzigingen en correcties zijn overgenomen waar van
toepassing. Door enkele aanpassingen in de tekst zijn enkele aanbevolen
wijzigingen niet meer van toepassing.
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