Het advies van de ASD.

Aan uw college van burgemeester en wethouders van Lansingerland
Postbus 1
2650 AA Berkel en Rodenrijs

Ons kenmerk: ASD19.B.002
Uw kenmerk: U18.12197

Lansingerland, 20 januari 2019
Geacht college,
Conform artikel 3:8 van de Verordening Sociaal Domein 2018 van de gemeente Lansingerland verzoekt
u de Adviesraad Sociaal Domein (ASD) advies uit te brengen over de beleidsregels sociaal domein 2019.
De beleidsregels Sociaal Domein worden regelmatig door u geactualiseerd en ook deze keer heeft u ons
gevraagd om het advies zoveel mogelijk te richten op de door u voorgestelde aanpassingen. Hiertoe
heeft u in de beleidsregels de wijzigingen gemarkeerd en in een separaat wijzigingsdocument nader
toegelicht.
Inleiding
De gemeente Lansingerland heeft beleidsregels opgesteld de verordening sociaal domein. Deze
beleidsregels worden regelmatig geactualiseerd.
Bij haar adviezen zal de ASD steeds verwijzen naar het desbetreffende hoofdstuk en artikel. Dit advies
is opgesteld naar aanleiding van uw adviesaanvraag die wij op 18 december 2018 hebben ontvangen.
Advies
•

Hoofdstuk 2, artikel 2.14
Afspraken over de contactmomenten worden geregistreerd in ‘Suite voor het Sociaal Domein’. Voor
ons is onduidelijk wat met ‘Suite’ wordt bedoeld? Wellicht een intern systeem? Wij adviseren om
een verduidelijking te geven.

•

Hoofdstuk 4, artikel 4.5
Het toezicht op de kwaliteit van de Wmo voorzieningen is belegd bij de GGD Haaglanden. In het
concept integraal beleid Toezicht en Handhaving, waarover de ASD begin januari 2019 een advies
heeft uitgebracht, staat bij paragraaf 2.2.2 (Handhaving) dat, de nog aan te stellen toezichthouder
Wmo contractafspraken kan wijzigen naar aanleiding van toezicht op kwaliteit. Als dit juist is dan
adviseert de ASD om dit ook in de beleidsregels op te nemen of te verwijzen naar het integraal
beleid Toezicht en Handhaving.
Bij dit artikel formuleert uw college een aantal uitgangspunten die als richtlijnen dienen voor goede
ondersteuning van professionals voor kwetsbare burgers. Aan de andere kant geeft uw college bij
artikel 4.13.1 aan, dat bij een PGB de risico’s van de individuele keuze voor rekening komen van de
inwoner. Uw college probeert bij 4.13.5 die risico’s wel te verkleinen door aan de poort voorwaarden
te stellen aan de maatwerkvoorzieningen, waarbij zij verwacht dat de inwoner zelf in staat is om
elementaire kwaliteitsaspecten te beoordelen. De ASD wil hier haar zorgen uitspreken over de rol
die deze kwetsbare doelgroep wordt toebedeeld. Kan uw college aangeven hoe een eventueel
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verminderd beoordelingsvermogen denkt te ondervangen? De ASD adviseert om tijdens het “PGBtraject” ook kwaliteitscontroles te laten uit te voeren.
•

Hoofdstuk 6, artikel 6.15
De ASD vraagt zich af voor welke doelgroep dit traject bedoeld is. Het lijkt namelijk niet voor de
hand liggend dat dit traject wordt ingezet voor kandidaten wier afstand tot de arbeidsmarkt groot
is, waarbij er mogelijk ook sprake is van problemen op verschillende vlakken. Daarbij vraagt de
ASD zich af of de relatief korte duur van 60 uur effectief is. Ter vergelijking heeft het UWV ook een
‘werkfit’ traject dat duurzaam is en op maat wordt ingezet voor cliënten met een ZW- of AGuitkering. Zo’n traject duurt maximaal 6 maanden resp. 18 maanden.
De duur van een werkfit traject kan verlengd worden. De ASD adviseert om hierbij aan te geven of
er een maximum is aan het aantal verlengingen dan wel de duur van een verlenging.
Daarnaast komt artikel 6.15 twee keer voor in de beleidsregels.

Afsluiting
Het is mij een genoegen u dit advies namens de ASD aan te bieden. Graag ontvangt de ASD een
schriftelijke reactie op dit voorstel. Als u besluit om het voorstel niet of gedeeltelijk over te nemen dan
ontvangen wij graag een toelichting.

Hoogachtend,
Adviesraad Sociaal Domein Lansingerland,
J.W.M. Thewessen, voorzitter
ASD Lansingerland
Postbus 295
2650 AG Berkel en Rodenrijs
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De reactie van de gemeente op het advies.

*U19.00484*
*U19.00484*

Domein Samenleving

Maatschappelijke Opgaven
Adviesraad Sociaal Domein Lansingerland
Postbus 295
2650 AG BERKEL EN RODENRIJS

Postbus 1
2650 AA Berkel en Rodenrijs
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Verzenddatum 11 februari 2019
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Ons kenmerk U19.00484

Website

Uw brief van 20 januari 2019

www.lansingerland.nl

Onderwerp

Reactie op uw advies over de
Beleidsregels Sociaal Domein 2019

Geachte Adviesraad,
Onlangs hebben wij u gevraagd om advies uit te brengen op de conceptbeleidsregels 2019. U heeft dit
advies op 20 januari uitgebracht. Hierbij reageren wij op dit advies.
Allereerst willen wij u bedanken voor het uitgebrachte advies en ook de snelheid waarmee u dit heeft
gedaan. Wij waarderen dit zeer. In uw advies richt u zich op diverse onderwerpen. Door u gestelde
vragen of geplaatste opmerkingen staan cursief vermeld, met daaronder ons antwoord.
Suite voor het Sociaal Domein
De ASD adviseert om een verduidelijking te geven voor deze term.
De Suite voor het Sociaal domein is het backoffice-systeem van de gemeente. De tekst is aangepast.
Toezicht en handhaving
De ASD adviseert om in de beleidsregels (artikel 4.5) op te nemen of te verwijzen naar het Integraal
beleid Toezicht en Handhaving, dat de nog aan te stellen toezichthouder Wmo (concept Integraal beleid
Toezicht en Handhaving) contractafspraken kan wijzigen naar aanleiding van toezicht op kwaliteit.
Wij nemen uw advies over door de volgende tekst toe te voegen aan art. 4.5: “Indien in het toezichtonderzoek naar voren komt dat de aanbieder niet aan de gestelde kwaliteitseisen voldoet, dan treft de
gemeente de benodigde handhavingsmaatregelen conform het beleidsaddendum Toezicht en Handhaving
Sociaal Domein 2019-2022”.
Ondersteuning van professionals voor kwetsbare burgers
De ASD spreekt zijn zorgen uit over de rol die kwetsbare burgers hebben bij de aanvraag van een PGB,
waarbij van de inwoner verwacht wordt dat zij zelf in staat zijn om elementaire kwaliteitsaspecten van
de maatwerkvoorziening te beoordelen. De ASD vraagt het college hoe zij denkt een verminderd
beoordelingsvermogen te ondervangen? Er wordt door de ASD geadviseerd om tijdens het ‘PGB-traject’
kwaliteitscontroles te laten uitvoeren.
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De gemeente voert met elke inwoner met een vraag om een maatwerkvoorziening een keukentafelgesprek waarbij we ingaan op de hulp- en ondersteuningsbehoefte van alle leefgebieden. In dit gesprek
verkrijgen we over het algemeen een goed beeld van het beoordelingsvermogen van onze inwoner.
Daarnaast vragen we elke inwoner die gebruik wil maken van een PGB om een PGB-plan aan te leveren.
Op basis van dit plan beoordelen we of iemand in aanmerking komt voor een PGB. Het PGB-traject bevat
periodieke evaluatiegesprekken. De gemeente beoordeeld de afgesproken resultaten en kijkt naar het
effect van de ingezette trajecten. Op deze manier hebben wij aandacht voor de kwaliteit van
gemeentelijke voorzieningen die gefinancierd worden met een PGB.
Werkfit traject
De ASD vraagt zich af voor welke doelgroep dit traject bedoeld is. Het lijkt namelijk niet voor de hand
liggend dat dit traject wordt ingezet voor kandidaten wier afstand tot de arbeidsmarkt groot is,
waarbij er mogelijk ook sprake is van problemen op verschillende vlakken. Daarbij vraagt de ASD zich af
of de relatief korte duur van 60 uur effectief is. De duur van een werkfit traject kan verlengd worden.
De ASD adviseert om hierbij aan te geven of er een maximum is aan het aantal verlengingen dan wel de
duur van een verlenging.
Het werkfit traject is bedoeld voor kandidaten die een aanloop nodig hebben naar een werkervaringsplek. Er is ruimte voor maatwerk en er is in principe geen maximum in het aantal verlengingen van het
traject. De mogelijkheid bestaat om een intensiever traject in te zetten als blijkt dat het traject
onvoldoende aansluit bij de behoefte van de kandidaat. Voor kandidaten met een zeer grote afstand tot
de arbeidsmarkt met problemen op verschillende leefgebieden is de mogelijkheid om intensieve Wmo
begeleidingstrajecten in te zetten. Deze Wmo-begeleidingstrajecten duren maximaal 116 dagdelen. Een
werkfit traject kan hier een vervolgtraject op zijn als de afstand tot de arbeidsmarkt door het Wmobegeleidingstraject kleiner is geworden.
De ASD geeft aan dat artikel 6.15 twee keer voor komt in de beleidsregels.
Wij hebben de nummering van de artikelen aangepast.
Wij willen u graag nogmaals bedanken voor het uitgebrachte advies. Wij gaan ervan uit u hierbij goed te
hebben geïnformeerd.
Met een vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Lansingerland

Lucas Vokurka
Secretaris

drs. Pieter van de Stadt
Burgemeester
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