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Betreft de volgende adviezen; 
• De afstemmingsverordening 2017 
• De verordening individuele inkomenstoeslag 2017 

Geachte wethouder M. Verbeek, 

Wij hebben als leden van de Adviesraad Sociaal domein Haren de aan ons voor advies voorgelegde 
hierboven al vermelde verordeningen besproken. 
Wij begrijpen uit de toelichting dat het hier vooral technische en door de wet ingegeven 
aanpassingen zijn van al eerder vastgestelde verordeningen. 

De ASD kan zich in algemene zin vinden in de voorgestelde wijzigingen en aanpassingen. 
Wij waarderen het dat artikelen in de Afstemmingsverordening 2017 over het horen van 
belanghebbende (art.3), de hoogte en duur van de verlaging van de uitkering(art.9) en de 
verrekening van de verlaging (art.11) ten opzichte van de verordening 2015 ten gunste van de 
bijstandsgerechtigde zijn bijgesteld. 

Toch menen wij een kanttekening te moeten plaatsen. Wij missen de verbinding met het 
vastgestelde "Beleidsplan 2017-2020 ". In onze optiek zou deze aanwezig moeten zijn omdat het 
beleidsplan een deel van de basis moet zijn waarop besluiten en verordeningen genomen worden dit 
met in achtneming van de daar geformuleerde uitgangspunten. Belangrijke uitgangspunten in deze 
zijn de zorg voor de kwetsbare burger, armoedebeleid en re-integratie. 
Die verbinding kan aangebracht worden in het raadsvoorstel waarmee de verordeningen worden 
aangeboden of nog beter in de overwegingen die in de tekst van de verordening aangeven waarom 
de verordening vastgesteld wordt. 
Als voorbeeld noemen wij besluiten op basis van de afstemmingsverordening. Deze besluiten treffen 
vaak kwetsbare burgers die vaak onbewust en of door de moeilijke situatie waarin ze verkeren regels 
overtreden. Wij pleiten als ASD om zorgvuldig en weloverwogen om te gaan met besluiten waarbij 
een afstemming opgelegd wordt. 
Daarnaast zou de ASD bij de verordening individuele inkomenstoeslag 2017 graag zien dat er een 
actieve benadering is ten aanzien van burgers die geen inkomen genieten vanuit de gemeente maar 
die met een inkomen van tussen de 100% en 110% van de bijstandsnorm wellicht wel in aanmerking 
zouden kunnen komen voor een toeslag. Voor een goed opgezet en gedragen armoedebeleid 
uitermate belangrijk. 



Overigens zien en missen wij de verbindingen met het" Beleidsplan 2017-2020 "ook in de aan ons 
ter kennisname toezonden navolgende besluiten en protocollen waar geen advies over is gevraagd. 
•Besluitmaatschappelijke ondersteuning Haren 2017 
• Besluit Jeugdhulp gemeente Haren 2017 
• Protocol begeleiding 
• Protocol gebruikelijke hulp 

Tot zover het advies van de Adviesraad sociaal domein. 

Met vriendelijke groet namens de Adviesraad Sociaal Domein gemeente Haren, 

Voorzitter, J. Hammes Secretaris, K. Venekamp 


