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Gemeente Maasdriel 

Aan mevrouw drs. J.H.A. Sørensen wethouder 

Postbus 10.000 

5330 GA Kerkdriel 

Maasdriel, 29 april 2020 

Betreft:  

Advies naar aanleiding van adviesaanvraag concept Nadere regels en Beleidsregels maatschappelijke 

ondersteuning Maasdriel 2020  

Geachte mevrouw Sørensen, 

Met deze brief reageert de Participatieraad Maasdriel (PRM) op de adviesvraag in verband met de 

concepten Nadere regels en Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning, die begin februari jl. is 

ontvangen. Ons is gevraagd om uiterlijk 23 maart jl. te adviseren. Mede als gevolg van de 

coronacrisis heeft de PRM de adviestermijn enigszins overschreden. 

De PRM heeft enkele meer algemene en enkele meer gedetailleerde op- en/of aanmerkingen op en 

vragen in verband met de voorgelegde stukken. 

Met betrekking tot de Nadere regels geldt dat dit algemeen verbindende voorschriften zijn waardoor 

bezwaar en beroepsmogelijkheden beperkt zijn. De vraag is of en hoe inhoudelijke geschillen nog 

herbeoordeeld kunnen worden. 

Ook blijkt uit de regels dat meer en meer een beroep wordt gedaan op de eigen regie van de cliënt, en 

zijn/haar eigen mogelijkheden of dat van het beschikbare eigen netwerk. De PRM vraagt aandacht 

voor de mogelijke overbelasting van de cliënt of zijn/haar eigen netwerk. 

Met betrekking tot de Beleidsregels geldt dat deze de consulenten van het gebiedsteam kunnen 

helpen om besluiten te nemen over het toe- en afwijzen van voorzieningen, om zo bij te dragen tot 

een uniforme uitvoering door het gebiedsteam. Wij bevelen aan na te gaan wat de ervaringen zijn 

van medewerkers/professionals die uitvoering geven aan deze beleidsregels, en daarbij in te gaan op 

vragen als: zijn deze beleidsregels goed werkbaar? Verschaffen ze beleidsregels helderheid en 

duidelijkheid over de te volgen stappen en/of mogelijkheden? Is maatwerk mogelijk voor cliënten? 

Zijn er mogelijk hiaten binnen deze beleidsregels welke wel raadzaam zijn om beleid op te 

schrijven? 

Ook vraagt de PRM de aandacht voor de volgende punten:  

Pagina 5 zesde lid: gesproken wordt over de goedkoopst compenserende voorziening. Hoe verhoudt 

zich dit tot de kwaliteit? 

Pagina 6 eerste alinea, binnen welke kaders kan worden afgeweken van de wettelijke termijn van het 

adviestraject? Dit blijkt niet uit de tekst en is hierdoor te vrijblijvend/vaag; 

Pagina 6 laatste alinea, wat is de redelijke termijn die een cliënt krijg om de gegevens aan te leveren? 

Hoe wordt deze bepaald? 

Pagina 7 laatste alinea, “ Eigen kracht”  hoe en wie stelt dit vast?
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Desgewenst licht de PRM zijn advies graag nader toe. Ook gaat hij ervan uit dat deze brief ter 

kennisgeving wordt gestuurd naar de leden van de gemeenteraad. 

Met vriendelijke groet, 

Thea van Doornmalen 
Voorzitter Participatieraad Maasdriel 


