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Geachte leden van de Participatieraad,

Wij danken u voor het advies op de nota 'Verordening sociaal domein gemeente 
Haarlemmermeer 2023'. We danken u ook voor uw complimenten over de gevolgde procedure. 
Ook wij kijken met een goed gevoel terug op de gevolgde procedure. We danken u voor uw 
inbreng gedurende het proces en zijn blij dat u de aangedragen punten in de uitwerking van de 
Verordening sociaal domein herkent.

We hebben uw adviezen als volgt in het raadsvoorstel verwerkt: Het advies (pleeg-)ouders meer 
expliciet te benoemen hebben we in de verordening verwerkt. Daarnaast zijn de begrippen 
'woonplaatsbeginsel' en 'waakvlamcontract' aan de begrippenlijst toegevoegd. Met betrekking 
tot de adviezen die gericht zijn op specifieke artikelen is de formulering van resp. artikel 6 lid 2 
e.v. en artikel 13 lid 2 verduidelijkt.

De manier waarop uw aanbevelingen op detailniveau verwerkt zijn, wordt hieronder nader 
toegelicht.

Algemeen
U adviseert om een 'publieksversie' te maken vanuit het clientperspectief. U geeft daarbij een 
aantal aanbevelingen over de onderwerpen die in een 'publieksversie' nader uitgewerkt kunnen 
worden.

Het college wil graag met u meedenken over manier waarop de 'publieksversie' vorm kan 
krijgen. Vooruitlopend op de verdere afstemming daarover wil wij u vast aangeven dat de door 
u aangedragen punten c en e reeds in de Verordening sociaal domein verwerkt zijn.
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Vragen c.q. aanbevelingen op meer detailniveau
We geven onze reactie per punt uit uw advies.

1. We hebben uw advies om de teksten van artikel 6 lid 2 en artikel 19 lid Imet elkaar in lijn 
te brengen overgenomen. We hebben dat gedaan door de tekst bij artikel 6 lid 2 en 
verder, te verduidelijken. De tekst bij artikel 19 lid is niet gewijzigd.

2. Uw tweede punt heeft betrekking op artikel 13 lid 2e en artikel 14 lid 2b. Uw advies om in 
de uitvoering bij deze complexere problematiek actief te sturen op de ambitie om 
prioriteit te geven aan het leveren van goede zorg aan de jeugdige nemen we over. Dit zal 
verder voor de uitvoering worden uitgewerkt.

3. We delen uw constatering dat de formulering voor artikel 13 lid b ingewikkeld leest. We 
hebben voor dit artikel een andere formulering samengesteld, die recht doet aan de 
afbakening, maar beoogt beter leesbaar te zijn.

4. Uw vierde advies betreft het goed en transparant toezien op het door aanbieders naleven 
van de gestelde eisen. We willen op dit punt aangeven dat daar op dit moment door ons 
aan gewerkt wordt middels het versterken van de functie Contractmanagement, zowel 
kwantitatief als kwalitatief.

Wij danken u nogmaals voor uw advies en vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd 
te hebben.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethoucffers van de gemeente Haarlemmermeer,

de burgemeester.

Marianne Schuurmans-WIjdeven


