
Mensen die me goed kennen weten dat ze me geen beter cadeau op mijn verjaardag 
kunnen geven dan zoiets als deze integrale verordening. Waarin we klip en klaar 
omschrijven wat we inzetten, en ook wat niet, om onze inwoners te ondersteunen 
op het gebied van werk, zorg en welzijn.  

Voorzitter, wij van Hart zijn blij met dit voorstel. Het is een logisch vervolg op de 
voorzichtige stappen die gezet zijn naar aanleiding van ons verzoek in oktober 2018 
om, net als nu naar een voorbeeld van Stimulanz, de omgekeerde toets in te zetten. 
Dus dank wethouder, alle betrokken ambtenaren en adviseurs voor het keiharde 
werken om deze verordening nu aan te bieden aan de raad. We kunnen ons 
voorstellen dat het een spannende en uitdagende manier van werken is en wordt.  

Geheel tegen mijn principes in heb ik nog wel wat aan te merken op dit cadeau. 
Ingefluisterd door de heer Robbe, die hier op 14 oktober in de raadzaal te gast was. 
Hij gaf ons raadsleden ervan langs: we hebben te veel langs de zijlijn gestaan en 
hebben het college de vrije hand gegeven om de WMO, Jeugdwet en Participatie uit 
te voeren. Wij hadden veel meer aan de lat moeten staan. Zo’n terechtwijzing is niet 
aan dovemans oren gericht.  

We realiseren ons dat deze nieuwe verordening nog niet af is. Dat de zaken die er 
wettelijk in moeten staan, in staan. En dat de komende jaren er naar aanleiding van 
evaluaties nog zaken toegevoegd kunnen worden. Maar we willen nu alvast 3 
onderwerpen bespreken en komen indien nodig daarvoor met amendementen.  

1. De verordening ademt warmte uit naar onze inwoners.  Fijn. Wij van Hart 
omarmen dat. Ook is er duidelijkheid over wat er verwacht wordt van de inwoner en 
wat de inwoner van de gemeente mag verwachten. Het duidelijkst staat dat 
omschreven in Hoofdstuk 9. Vraag aan de wethouder: zou het niet mooi zijn om 
met dat hoofdstuk te beginnen? Zodat, mocht een inwoner de interesse hebben de 
verordening op te zoeken en te lezen, als eerste leest: “De gemeente ziet de inwoner 
als volwaardig partner. En de gemeente en de inwoner gaan respectvol met elkaar 
om”. Als dit technisch/juridisch niet kan, wellicht is het dan mogelijk om in 
hoofdstuk 1, de inleiding, wel met deze woorden te beginnen? Want voorzitter, dit 
is toch de kern van waaruit wij in onze gemeente werken en met elkaar omgaan?  

2. Uit de antwoorden op onze technische vragen begrijp ik dat we geen productboek 
participatiewet hebben, omdat dat wettelijk niet vereist is. Vraag aan de wethouder: 
bent u het met ons eens dat een productenboek participatiewet evengoed nodig is 
om de kwaliteit van dienstverlening én duidelijk over wat we wel en niet aanbieden 
op dit gebied gebaat zou zijn met een productenboek? Zit het in de planning om 
zo’n productenboek te maken?  

3. En deze is lastiger. Wellicht las ik alle stukken die bij dit agendapunt niet secuur 
genoeg. Zoals al eerder genoemd: de heer Robbe gaf ons ervan langs en 
waarschuwde ons dat we het bij deze nieuwe verordening vooral moeten hebben 
over wat wij als raad vinden wat maatwerk is, wat een individuele voorziening en 
wat een algemene voorziening is. En dat moeten we als raad vaststellen om te 
voorkomen dat de medewerkers bij Toegang politieke besluiten gaan nemen. De 
algemene en individuele voorzieningen vind ik wel in de verordening terug, maar 



maatwerk…. Maatwerk komt zelfs niet voor in de begrippenlijst. Vraag aan de 
wethouder: wij snappen dat juist maatwerk maakt dat deze nieuwe integrale 
manier van werken succesvol kan zijn. Maar is het u duidelijk wat wij als raad onder 
maatwerk verstaan? En diezelfde vraag stel ik natuurlijk bij deze ook aan de 
collega-raadsleden. Wat verstaat u onder maatwerk? Is het niet nodig dat we dit 
opnemen in deze verordening?  

Dank u, voorzitter. 

 


