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Reactie inspraak

Geachte dames en heren,
De Wmo/Wwb-adviesraad is gevraagd advies uit te brengen over de beleidsnota Wwb maatregelen en over een aantal verordeningen in het kader van de
participatiewet. Naar aanleiding van uw advies treft u onderstaande reactie
aan:

Beleidsnota: u geeft advies om de teksttoegankeliikerte maken door in de
marge de wettekst oP te nernen.
Dit É eerder overwogen, maar werkt niet verhelderend, omdat veel wetsartikelen weer verwijzen naar andere wetsartikelen' Wel is er nu voor gekozen
om in de inleiding van de nota een link naar de website op te nemen waar de
geconsolideerde wettekst van de Participatiewet zich bevindt.

Afstemmingsverordening: u verzoekt om nadere beleidsregels over de "insch atti n g va n ve rw iitba a rh e i d ".
De beleidsregels wáarschuwing en verminderde verwijtbaarheid zijn al eerder
vastgesteld en inmiddels digitaal naar u toegestuurd'
Verordening individuele inkomenstoeslag: u geeft aan dat het van belang is
dat ook de-wettetijk vertegenwoordiger de aanvraag kan doen en kan onder'
tekenen.
Dit is bij wet geregeld. wij willen u graag wijzen op de website
www.goedverlegenwoordigd.nl. Hierop staat op welke wijze en onder welke
onrstanOigheden renien zich kunnen laten vertegenwoordigen, bijvoorbeeld
via een volmacht, mentorschap, bewindvoering of curatele'
verordening individuele studietoeslag: u merkt op dat in de toelichting van
aftiket 3 alteen gesproken wordt over gehuwden en niet over anders samenwonenden.
De tekst in de toelichting is aangepast. Er wordt nu verwezen naar de definitie
van gehuwden zoals besthreven in artikel 3 lid 2 van de Participatiewet' Dit
omuát in het algemeen mensen die een gezamenlijke huishouding voeren'
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Verordening clientenparticipatie Sociaal Domein' U raadt aan op het niveau
van clientenparticipatie meer regionaal te gaan samenwerken'
Het staat u vrij om meer samen te werken met andere adviesraden in de
regio. Mogelijli verwacht u dat de gemeente hierin een rol kan spelen' Graag
bespreken wij dit punt met u tijdens de evaluatie.
Wij danken u voor het uitgebrachte advies en hopen middels deze brief uw
vrágen voldoende te hebbèn beantwoord. Indien u nog vragen of opmerkingeíheeft naar aanleiding van deze brief, kunt u contact opnemen met Mw B'
van Meerkerk (telefoonnr. 020-4962736).
Wij vertrouwen erop u hiermee volledig te hebben geïnformeerd'
Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel,
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