Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Huizen,
t.a.v. de heer M.W. Hoelscher, wethouder sociaal domein,
Graaf Wichman 10,
1276 KB Huizen.

Huizen, 15 oktober 2019.

Geachte College ,

Op 25 september 2019 ontving de Adviesraad sociaal domein HBEL (verder te noemen de
Adviesraad) een verzoek om advies namens de wethouder sociaal domein, via de beleidsadviseur
mevrouw Hooft van Huysduynen, inzake de voorgestelde Aanpassingen van de verordening sociaal
domein gemeente Huizen 2018.
De Adviesraad heeft het aanpassingsvoorstel bezien en is tot de slotsom gekomen dat de meeste
aanpassingen van technische aard zijn en op de juiste wijze in het voorstel worden weergegeven.
De Adviesraad heeft geconstateerd dat er niet wordt gekozen voor een beleid voor de minima, in
casu, een generieke vrijstelling van het abonnementstarief. Voor schrijnende gevallen zal een
hardheidsclausule worden toegepast, waarbij niet nader is aangegeven welke maatstaven daarbij
zullen gelden. De Adviesraad beveelt aan om nader te bezien of er ruimte is om een generieke
vrijstelling alsnog in te voeren. Daarbij zou dan, onder meer, kunnen worden gedacht aan
ontvangers van een uitkering krachtens de Participatiewet, burgers in de schuldhulpverlening,
cliënten van de voedselbank en zorgmijders als gevolg van verslavingsproblemen en/of GGZproblemen.
Onder artikel 7.2.1 onder d stelt de Adviesraad voor om in de nieuwe tekst de zin “inrichtingskosten
worden niet op grond van het PGB vergoed “ te schrappen en om na de woorden “werkelijke kosten
“ toe te voegen : “o.a. stofferingskosten “.
Tenslotte vraagt de Adviesraad nog aandacht voor het feit dat de logistieke uitvoering van het
sociaal domein voor de HBEL gemeenten in Huizen is geconcentreerd en dat er, mede om die reden (
maar ook om reden van gelijke behandeling binnen de HBEL), voor gewaakt moet worden dat het
abonnementstarief in Huizen zou gaan afwijken van het tarief in de andere drie gemeenten. Dit is op
eenvoudige wijze op te lossen, door overal in de tekst van het voorstel waar “Huizen “ staat vermeld
in plaats daarvan “de HBEL gemeenten “’ op te nemen.

Voor het overige kan de Adviesraad zich vinden in de voorgestelde aanpassingen.

De Adviesraad is graag bereid dit advies nader toe te lichten.

Met vriendelijke groet,

Roelof Jan Manschot,
Voorzitter Adviesraad Sociaal Domein HBEL,
voor deze,

Hajar Oumansour, ambtelijk secretaris.

