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Secretariaat Adviesraad Sociaal Domein Sliedrecht 

P/a Zorgbelang Inclusief 
E: marietteteunissen@zorgbelanginclusief.nl 

 
 
 
Sliedrecht, 22 juli 2019 
Betreft: Advies verordening algemene voorzieningen 
 
 
 
Beste Nathalie, 
 
Hartelijk dank voor de adviesaanvraag over de verordening algemene voorzieningen 
maatschappelijke ondersteuning gemeente Sliedrecht 2020. Hoewel de tijd vrij kort is, vinden we het 
belangrijk een advies uit te brengen. Hieronder tref je ons advies aan.  
 
Allereerst vragen we aandacht voor de positie van vrijwilligers omdat het raakvlak met mantelzorgers 
flinterdun is en er in de toekomst meer van vrijwilligers zal worden gevraagd. Verder willen we 
aangeven dat we erg blij zijn dat er geen eigen bijdrage wordt gevraagd voor de algemene 
voorzieningen. De hoogte van de eigen bijdrage kan voor een groep mensen een belemmering 
vormen om mee te doen in de samenleving. 
 
Uitgebreidere verordening 
Op internet vonden we een uitgebreidere verordening van de gemeente Hardinxveld-Giessendam (H-
G): http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Actueel/Hardinxveld-
Giessendam/CVDR604652.html  
Wat ons betreft staan hier onderdelen in die we ook graag terugzien in de verordening van Sliedrecht. 
 
Artikel 1.1 Begripsomschrijvingen  
In de toelichting staat dat “Daarbij is ervoor gekozen om de wettelijke begripsbepalingen niet over te 
nemen”. We vragen ons af waarom hier niet voor gekozen is. In de verordening van de gemeente H-G 
is dit wel gedaan. We adviseren dit ook in deze verordening op te nemen. Dan is het duidelijk waar we 
het over hebben. 
 
Artikel 1.2 Reikwijdte 
In de verordening van H-G is de doelgroep opgenomen. We adviseren dat ook in deze verordening op 
te nemen. Met name de punten 2c en 3 zijn waardevolle toevoegingen. 
 
Artikel 2 Algemene voorzieningen  
In de verordening van de gemeente H-G worden de artikelen Ambulante ondersteuning (2.3), 
Dagactiviteiten met lichte ondersteuning (2.4) en Financiële tegemoetkoming meerkosten (2.6) 
genoemd. Deze voorzieningen worden toch ook in Sliedrecht geboden? We adviseren deze artikelen 
op te nemen. 
 
Artikel 6.1 Betrekken van ingezetenen bij het beleid   
We adviseren om hier de Adviesraad Sociaal Domein te noemen onder Artikel 6.2, zie ook: 
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Actueel/Papendrecht/CVDR346292.html 
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Tot slot vragen we aandacht voor de informatie en communicatieplicht van de gemeente. We horen 
dat mensen niet goed weten waar ze moeten zijn als ze hulp of ondersteuning nodig hebben. 
 
Wij zien je reactie met belangstelling tegemoet. 
 
 
Met vriendelijke groet namens de Adviesraad Sociaal Domein Sliedrecht  
Piet de Keijzer, voorzitter   


