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In onze collegevergadering van 17 december 2019 hebben wij uw advies over de Verordening 
maatschappelijke ondersteuning gemeente Tubbergen 2020, de Verordening Jeugdhulp gemeente 
Tubbergen 2020, de Nadere regels maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente 
Tubbergen 2020, de Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning gemeente Tubbergen 2020 en de 
Beleidsregels jeugdhulp gemeente Tubbergen 2020 aan de orde gesteld. 
 
Wij danken u voor uw positieve reactie op de verordeningen, nadere regels en beleidsregels Wmo en 
Jeugd. Onze reactie op uw advies treft u als bijlage aan. 
 
U kunt de regelingen vanaf de inwerkingtreding op 1 februari 2020 vinden op www.overheid.nl. 
 
 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Burgemeester en wethouders van Tubbergen, 
de gemeentesecretaris, 
 

 
ing. J.L.M. Scholten  

de burgemeester, 
 

 
drs. ing. W.A.M. Haverkamp-Wenker 
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Bijlage l 
 
Reactienota regelingen Maatschappelijke Ondersteuning en Jeugdhulp gemeente Tubbergen 
 

Opmerking: Jaarlijks wordt de Adviesraad gevraagd om te adviseren over de verordeningen, 
beleidsregels en nadere regels Wmo 2015 en Jeugdwet. Wij vragen ons af of dit noodzakelijk is. Wij 
vragen het college te onderzoeken of er mogelijkheden zijn om een verordening op hoofdlijnen vast 
te stellen met als afgeleide nadere- en beleidsregels die meer op de uitvoering van beleid zijn 
gericht. 
 
Antwoord: Wij hechten grote waarde aan uw adviezen. De Wmo 2015 en de Jeugdwet bepalen 
over welke onderwerpen de gemeenteraad in de verordening regels moet stellen. Ook zijn er 
onderwerpen die niet bij wet worden verplicht om in de verordening te regelen. Echter als over die 
onderwerpen regels worden gesteld, dan moet dat wel in de verordening worden opgenomen. Denk 
hierbij bijvoorbeeld aan de eigen bijdrage op grond van de Wmo 2015. Voor de woningaanpassing 
bestemd voor een minderjarige inwoner is gekozen om geen bijdrage te vragen.  
 
Nadere regels en het Financieel Besluit mogen enkel een concrete uitwerking van de regels van de 
verordening bevatten en in het Financieel Besluit zijn de tarieven en bedragen opgenomen. Deze 
regels mogen alleen worden opgenomen als de gemeenteraad daartoe een concrete 
delegatieopdracht voor het college in de verordening heeft opgenomen. Wij verwijzen naar de 
artikelen van de Verordeningen die staan genoemd in de nadere regels en het Financieel Besluit.  
 
Beleidsregels zijn specifiek bestemd voor concrete regels op uitvoeringsniveau van de wettelijke 
regels en de regels die in de verordening zijn neergelegd en mogen geen nieuwe regels bevatten.  
 
Dat wil dus zeggen dat wij gehouden zijn aan deze systematiek en de verdeling van bevoegdheden 
binnen het gemeentebestuur (gemeenteraad en college van burgemeester en wethouders).      

 

Opmerking: Tevens horen wij graag of het college heeft overwogen te gaan werken met een brede 
verordening ‘sociaal domein’. Wat zijn de argumenten geweest om hiervoor niet te kiezen? 
 

Antwoord: Wij hebben dat zeker overwogen. Wij volgen in deze het advies van de VNG. Zij 
hebben mede op verzoek van gemeenten in 2018 onderzocht of het mogelijk en wenselijk is om te 
komen tot een ‘geïntegreerde’ verordening voor het sociaal domein in brede zin. De VNG 
concludeert dat de afzonderlijke wetten echter verschillende bindende kaders stellen en bieden een 
verschillende mate van ruimte om het lokaal in te vullen. Er bestaan volgens de VNG dus serieuze 
belemmeringen voor een verregaande integratie op gemeentelijk niveau. Er is voor ons ook geen 
aanleiding om daar nu anders over te denken omdat de verschillende wetten in het sociaal domein 
niet zijn gewijzigd. Daarnaast zijn wij van mening dat bij de uitvoering daarvan voldoende maatwerk 
geboden kan worden. Sterker nog de Wmo 2015 schrijft zelf voor dat samenwerking onderzocht 
moet worden en dat de te verstrekken maatwerkvoorziening – als daar aanleiding voor is – 
afgestemd moet worden op andere wetten. 

 

Opmerking: Wat merkt de inwoner van onze gemeente van al deze wijzigingen? Wordt er niet 
teveel vastgelegd in verordeningen, nadere- en beleidsregels? In hoeverre blijft er voor de 
medewerkers in de uitvoering nog mogelijkheid om maatwerk te leveren aan de inwoners? We 
weten dat de problematiek van onze inwoners complexer wordt en de oplossing past niet altijd 
binnen de wettelijke kaders. Hoe gaat het college om met deze situaties en krijgen deze mensen de 
hulp die nodig is.  
 
Antwoord: De inwoners merken daar mogelijk niets van omdat er bij de uitvoering van de wetten 
altijd maatwerk wordt toegepast. In de verordeningen, nadere- en beleidsregels zijn ook geen 
regels vastgelegd die enig maatwerk in de weg staan, dat zou overigens ook in strijd zijn met de 
wet. 

 
 

Opmerking: Wij zijn voorstander van meer en betere samenwerking tussen de gemeentelijke 
afdelingen maar ook met externe partners. Wij hebben in ons advies van 2018 
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reeds aangedrongen op deze samenwerking. Recent heeft minister de Jonge de urgentie van 
regionale samenwerking op het gebied van de Jeugdwet nog weer benoemd. Wij zijn benieuwd wat 
de regionale samenwerking binnen onze regio tot nu toe opgeleverd en of het voldoende heeft 
bijgedragen aan de doelstellingen die het college wil bereiken? 
 
Opmerking: Wij zien in deze verordening de samenhang tussen de Wmo, Jeugdwet en 
Participatiewet niet terug. Hoe vindt de borging van deze samenhang plaats in de praktijk? 
 
Opmerking: De Adviesraad vraagt zich af in hoeverre de ‘toegang’ tot voorzieningen in het 
sociaal domein voldoende bekendheid heeft bij de burgers van onze gemeente. Wij vragen het 
college hiervoor blijvend aandacht te hebben en in de communicatie hieraan aandacht te schenken. 
Wij willen ook nogmaals benadrukken dat wij het belangrijk vinden dat het onderzoek plaatsvindt 
door middel van een persoonlijk gesprek en niet telefonisch. 
 
Opmerking: Verder vindt de Adviesraad het belangrijk om maatwerk te blijven leveren. We 
begrijpen dat het nodig is om kaders te stellen en uitgangspunten te benoemen, maar vragen het 
college ook om blijvend aandacht en zorg te hebben voor die mensen die niet binnen deze regels 
passen omdat hun problematiek te complex is. Bij uitstek de personen met complexe problematiek 
dienen de juiste hulp op de juiste plek te krijgen. Regionale samenwerking is hierbij van essentieel 
belang. 
 
Opmerking: De Adviesraad heeft in eerdere adviezen reeds aandacht gevraagd voor 
onafhankelijke cliëntondersteuning. We hebben begrepen dat het college daar werk van maakt en 
dat stellen we zeer op prijs. We hebben ook begrepen dat deze ondersteuning wordt uitgevoerd 
door een partner gelinkt aan de gemeente door middel van een subsidierelatie. Wij vragen ons wel 
af hoe onafhankelijk deze ondersteuning dan is. Hoe borgt het college de onafhankelijkheid 
wanneer tegengestelde belangen ontstaan? Daarom willen wij hier nogmaals aandacht 
voor vragen en het college oproepen om echt onafhankelijke cliëntondersteuning 
voor de burgers van de gemeente Tubbergen te organiseren. 
 
Opmerking: Regelmatig vernemen we uit de media problemen binnen de Jeugdzorg. Hierbij 
verwijzen wij naar het artikel in Tubantia van 23-11-2019 ‘Jeugdzorg is geen 
kindje maar een pleegkindje. Gemeenten hebben regie niet, maar moeten wel 
betalen.’ Veelal zijn er meerdere hulpverleners betrokken bij één kind of gezin waardoor er niet 
altijd duidelijk is wie de regie heeft. Dit leidt tot communicatiestoornissen en problemen in de 
afstemming waarbij de cliënt de dupe wordt. Hoe ziet de regievoering eruit binnen onze gemeente? 
Verder spreken wij als Adviesraad onze zorg uit over het feit dat response op het 
klanttevredenheidsonderzoek Jeugd erg laag is en wij vragen ons af of dit onderzoek een 
representatief beeld geeft. Wordt de tevredenheid nog op andere manieren gemeten? Wat doet het 
college om de kwaliteit van zorg te meten? 
 
Antwoord: Bovenstaande vragen/opmerkingen hebben geen betrekking op de inhoud van de 
verordening en de regelingen maar willen wij wel graag beantwoorden. Wij zijn bereid in een 
volgend overleg uw vragen/opmerkingen mondeling toe te lichten. 

 
 
 
 


