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26 maart 2020 
 
Betreft: adviesaanvraag Beleidsregels Tegemoetkomingen zorgkosten in de Hoeksche Waard t.w. 
Beleidsregels Debiteuren Hoeksche Waard, inwerking te laten treden met terugwerkende kracht per 
1/1/2020 en Beleidsregels zelfstandigen HW 2020 in werking te laten treden per 1/1/2020 
Uw referentie: Z/19/048214 
 
Geachte mevrouw Mostert, 
 
In ons gesprek tijdens onze vergadering van 9 maart jl. bespraken wij met u ons advies van 14 februari 
2020 inzake de voorgelegde Beleidsregels. Doordat die door omstandigheden zonder context aan ons 
waren aangeboden, hebben wij daarop negatief geadviseerd vanuit onze visie dat alleen het aanpassen 
van regels geen bijdrage levert aan de kwaliteit van de steun die de gemeente binnen het sociaal domein 
biedt. 
 
U gaf op 9 maart jl. aan de opdracht te hebben in de loop van dit jaar een groot aantal verordeningen te 
moeten aanpassen, mede in verband met het ontstaan van de gemeente Hoeksche Waard uit vijf 
eerdere gemeentes. Uit het gesprek begrepen wij ook dat de voorgestelde beleidsregels wat u betreft 
juist ruimte geven voor maatwerk en dat de gemeentelijke organisatie ook voornemens is die ruimte 
maximaal te gebruiken. Dat wil zeggen dat de gemeente bij de toepassing van de beleidsregels steeds 
uitgaat van de situatie van de individuele cliënt. De Adviesraad stemt daar van harte mee in en adviseert 
onder die voorwaarde alsnog positief. 
 
De Adviesraad is van mening dat het zijn taak is het gemeentebestuur te adviseren inzake beleid en zo 
nodig te beoordelen op haar uitvoering daarvan. 
In het licht van het voorgaande kwamen wij overeen dat  
- De werkwijze van de gemeente in het algemeen en zeker ten aanzien van de toepassing van de 
beleidsregels zal zijn dat uw organisatie bij een aanvraag eerst onderzoekt wat er aan de hand is, waar 
dat niet goed gaat en vervolgens maximaal de ruimte van de beleidsregels zoekt bij het vinden van een 
oplossing voor die cliënt.    
- Dat dat ook verwoord wordt in de aanhef van de beleidsregels. 
- U bij volgende adviesaanvragen in het kader van deze beleidsregels aan de Adviesraad zorgdraagt voor 
een toelichting die duidelijk maakt waar de oude versie verschilt van de nieuwe.  
 
Met betrekking tot de vraag of de Adviesraad gezien kan worden als de vertegenwoordiging van cliënten 
als bedoeld in onder meer de Participatiewet, spraken wij af dat de raad wel de doelgroepen 
vertegenwoordigt wanneer hij om advies wordt gevraagd, maar dat advies een andere waarde heeft dan 
de wettelijke instemmingsvereiste. Het gesprek daarover zetten wij voort met het gemeentebestuur. 
 
Met vriendelijke groet, 
w.g. 
John Stuurman 
voorzitter ASDHW 
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