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Advies van de Adviesraad sociaal domein HBEL betreffende Beleidsplan Sociaal Domein 2019-2022 gemeente Huizen 

Adviesraad sociaal domein HBEL  
p/a R.J. Manschot, voorzitter 
Email: manschot_rj@hotmail.com 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Huizen 
Graaf Wichman 10  
1276 KB Huizen 
 

Huizen,  24 maart 2019 

Geacht College, 

Nadat gebleken was dat er sprake was van een miscommunicatie betreffende een formele 
adviesaanvraag, werd op 14 maart 2019 alsnog een mondeling verzoek gericht aan de Adviesraad 
sociaal domein HBEL om een advies te geven op het Beleidsplan Sociaal Domein 2019-2022 (verder 
te noemen Beleidsplan). Graag voldoet de Adviesraad sociaal domein HBEL (verder te noemen 
Adviesraad) aan dit verzoek.  

Algemeen:  De Adviesraad spreekt haar waardering uit voor de ambitie van de gemeente Huizen 
waar het gaat om de betrokkenheid van de Huizer samenleving voor de komende periode nog beter 
te benutten en te versterken.  Nadat de Adviesraad  op 28 februari  jl. een mondelinge toelichting 
heeft gekregen op het concept Beleidsplan,  is haar inbreng van dat moment  al aanleiding geweest 
voor enkele aanpassingen. Ondanks de (onverwacht) korte adviestermijn, meent de Adviesraad erin 
te zijn geslaagd een aantal nuttige  adviezen aan u voor te leggen.  
Dit advies volgt het Beleidsplan per hoofdstuk en wordt gevolgd met een bijlage (pag. 3)  waarin een 
14-tal  ‘aanbevolen correcties/wijzigingen’ zijn opgenomen. 

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 3 staat) en anderzijds 
om de term ‘gebruik maken van het gemeentelijk vangnet’ te vervangen door ‘een beroep doen op 
ondersteuning van de gemeente’.  Vangnet impliceert immers een ultieme opvang, terwijl in het 
Beleidsplan een vroegtijdige signalering en preventie wordt nagestreefd.  

Hoofdstuk 1 Inleiding:  Aan de totstandkoming van dit Beleidsplan hebben velen bijgedragen. Het is 
voor de Adviesraad  niet duidelijk of ook mensen met een beperking (ervaringsdeskundigen) 
betrokken zijn geweest bij de totstandkoming van dit Beleidsplan nu zij niet genoemd worden, ook 
niet in bijlage 1 (enquête onder burgerpanel). Op grond van het VN-Verdrag Handicap en de daarbij 
behorende regelingen (waaronder amendement vd Staaij/Bergkamp) is het de uitdrukkelijke 
bedoeling dat mensen met een beperking en hun vertegenwoordigende organisaties bij het opstellen 
van het beleid betrokken worden.  De Adviesraad ontvangt graag een verklaring hierover.   
 
Hoofdstuk 3 Maatschappelijke trends en uitdagingen:  De Adviesraad mist in figuur 1 de 
maatschappelijke trend van ‘gebruik van sociale media en van digitalisering in het algemeen’.  
 
Hoofdstuk 4 Hoe gaan we onze ambitie realiseren? 

- In hoofdstuk staan verschillende tabellen met Huizer cijfers:  de Adviesraad adviseert om bij 
de tabellen aan te geven op welke bronnen deze cijfers zijn gebaseerd. 

- 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.  

- Pag. 8: Bij figuur 3 wordt verwezen naar nummer 20 van de  literatuurlijst: deze gaat echter 
maar tot nummer 19.  
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- 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.  

- 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.   

- Pag. 12 Het voorkomen van schulden:   
o De Adviesraad ontvangt graag een nadere toelichting op de inzet van budgetcoaches 

in relatie tot vroegsignalering via BKR informatie. Wat is de werkwijze 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?  

o 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.   

- 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 VN-Verdrag 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’. 

- 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.  

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

De Adviesraad verwacht  met dit advies bij te dragen aan een breed gedragen  Beleidsplan en kijkt 
met belangstelling uit naar de uitwerking van de beleidsuitgangspunten. De Adviesraad is  graag 
bereid dit advies verder toe te lichten. 
 
Met vriendelijke groet, 
namens de Adviesraad sociaal domein HBEL  
 

R.J. Manschot, voorzitter 
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Bijlage behorende bij het advies van de Adviesraad sociaal domein betreffende het Beleidsplan 
Sociaal Domein 2019-2022 Gemeente Huizen d.d. 24 maart 2019.  

 
Aanbevolen correcties/wijzigingen:   
 

1 Hfd 1 pag. 2: Verwijzing naar publicatie ‘Doen wat nodig is’ moet zijn ‘Wat nodig is….’ 
 

2 Hfd 1 pag. 2: Dit plan is niet statisch…. 
 

3 Hfd 2 pag. 3: onder  ‘De inwoner centraal’:  We stellen i.p.v. westellen….. 
 

4 Hfd 2 pag. 3 onder ‘De inwoner centraal’: Onze consulenten i.p.v. consulten ……. 
 
5 Hfd 3 pag. 5: Dit is voor een deel het gevolg van de vestiging van nieuwkomers, die hun eigen 

cultuur meenemen (i.p.v. …omdat zij….) 
 

6 Hfd 3 pag. 5: Enerzijds hebben we -als burgers- steeds meer keuzevrijheid ….. De Adviesraad 
pleit voor een eenduidig  gebruik van de term ‘we’ in dit Beleidsplan 
 

7 Hfd 3 pag. 6 laatste zin 1ste alinea: gezonder of gezond  i.p.v. gezonde 
 

8 Hfd 3 pag. 7, 2de alinea: Huizer bevolking i.p.v. Huizerbevolking 
 
9 Hfd 4 pag. 8: Daaromheen is er een schil van basisvoorzieningen die vrij toegankelijk zijn / is, 

zoals  etc. Advies:  Daaromheen zijn er basisvoorzieningen etc….. om de zin taalkundig 
verantwoord te maken. 

 
10 Hfd 4 pag. 12: De doelgroep wordt opgerekt tot 120 procent van de bijstandsnorm wijzigen 

in: Mensen met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm komen vanaf ……. 
 

11 Hfd 4 pag. 13 punt 6  Nieuwkomers:   ……Versa Welzijn en een Jobhunter…. 
 

12 Hfd 4 pag. 14 punt 8 onder 1: ….programma Kansrijke start…. 
 

13 Hfd 4 pag. 15 onder 4.2 sub 1:  
a. Zie aanbevolen correctie  1 
b. best passende keuze i.p.v. beste passende keuze 

 
14 Hfd 4 pag. 14 en 15: volgorde beleidsinzet 8 en 9 omwisselen  (zie schema op pag. 8/9) 

 
 
 


