
 
 
 
Aan: 
College van Burgemeester en Wethouders,  
Postbus 13                   
2400 AA Alphen aan den Rijn      
 
 
 

 
Alphen aan den Rijn,  17 juli 2019 

 
 
Onderwerp: Advies over voorstel voor wijzigingen in de Verordening en Nadere regels Sociaal 
Domein (regnr. 250980)  
 
Geacht College, 
 
Op 6 juni 2019 heeft u aan de Cliëntenadviesraad en de Inwonersadviesraad van de gemeente 
Alphen aan den Rijn het verzoek gedaan om over de voorgestelde wijzigingen in de Verordening en 
Nadere regels Sociaal Domein (regnr. 250980) te adviseren. 
 
Wij zijn verheugd om, middels dit schrijven,  aan het verzoek te kunnen voldoen.   
 
Algemeen 
In algemene zin zijn wij tevreden over het vele werk dat is verricht om tot de voorgestelde 
wijzigingen te komen. 
De rode draad die zich echter door de gehele wijzigingen (van zowel de verordening als van de 
nadere regels)  uitstrekt, de aanpassing van de definitie van mantelzorg en de daaruit voortvloeiende 
aanpassingen van de verordening zien wij als een zeer slechte ontwikkeling. Wij vinden het  
verontrustend dat de gemeente Alphen aan den Rijn een weg inslaat die leidt tot een mindere 
kwaliteit van leven voor haar burgers. In onderstaande alinea’s zullen wij dit verder toelichten. 
 
Mantelzorg 
 
In de nadere regels wordt genoemd dat er een nieuwe wettelijke definitie van Mantelzorg is. Wij zien 
echter een structureel verschil tussen de definitie van mantelzorg door de overheid en de 
interpretatie van mantelzorg door de gemeente Alphen aan den Rijn, beide definities zijn: 
Op de website van de rijksoverheid 
Mantelzorg is onbetaalde en vaak langdurige zorg voor zieke familieleden of vrienden. Dit kan 
verzorging zijn of hulp bij dagelijkse activiteiten. 
Interpretatie van de gemeente  Alphen aan den Rijn 
Mantelzorg is hulp ten behoeve van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen, opvang, 
jeugdhulp, het opvoeden en opgroeien van jeugdigen en zorg en overige diensten als bedoeld in de 
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Zorgverzekeringswet, die rechtstreeks voortvloeit uit een tussen personen bestaande sociale relatie 
en die niet wordt verleend in het kader van een hulpverlenend beroep. 
 
Naast deze eigen interpretatie van het begrip mantelzorg door de gemeente Alphen aan den Rijn is 
tevens de volgende toevoeging m.b.t. mantelzorg verwijderd: mantelzorg is ondersteuning die 
bovenop de normale dagelijkse zorg van gezinsleden en huisgenoten voor elkaar komt, zoals zorg 
voor het huishouden of zorg voor de kinderen. 
Vervolgens zie je overal in de verordening de wijziging van indicatievolgorde waarbij de professionele 
zorg het allerlaatste redmiddel  is nadat gebruikelijke zorg, mantelzorg, hulp uit het sociaal netwerk, 
hulp van buren, etc  niet voldoende zijn gebleken. Deze volgorde is precies tegenovergesteld aan de 
volgorde in de huidige verordening. Wij hebben signalen gekregen dat deze werkwijze nu al 
toegepast wordt terwijl dit strijdig is met de huidige verordening. 
Voor de mensen houdt het in dat waar voorheen de wijkverpleging de steunkousen aan-en uittrok 
(en misschien een buurvrouw een keertje ’s-avonds in kon vallen als mevrouw een avond naar de 
bingo was geweest) er nu verwacht wordt dat de buurvrouw dit structureel doet en dat in 
noodgevallen de wijkverpleging dat kan doen. De kwaliteit van leven van die mevrouw is dus 
structureel minder.  
Een ander voorbeeld is een 98 jarige die haar netwerk moet gaan aanspreken (zuster lief van 88 uit 
Amstelveen) om mantelzorg te vragen. Waar deze zus voorheen misschien op de koffie zou kunnen 
komen wordt nu verwacht dat ze mantelzorger is. Ook nu weer gaat de kwaliteit van leven achteruit. 
 
Wij zijn van mening dat deze essentiële wijziging van de interpretatie van mantelzorg de gemeente 
Alphen aan den Rijn niet past en dat deze wijziging de menselijke maat mist. Het is een opmaat naar 
verminderen van professionele hulp voor mensen die het keihard nodig hebben 
 
Wij adviseren u derhalve om de definitie van mantelzorg niet te veranderen en om zeker de 
toevoeging dat “mantelzorg ondersteuning is die bovenop de normale dagelijkse zorg van 
gezinsleden en huisgenoten voor elkaar komt, zoals zorg voor het huishouden of zorg voor de 
kinderen” te handhaven. 
 
Ook willen wij nog uw aandacht vragen voor de nadere regels, artikel 47  lid 2. Door de voorgestelde 
wijziging (het afhankelijk maken van bijzondere bijstand van het feit of een rekening wel of niet al 
betaald is) wordt een deel van de mensen anders behandeld dan de anderen. Ons inziens is bepalend 
of er recht bestaat op deze bijzondere bijstand, niet of de rekening wel (misschien kunnen lenen van 
een vriend) of niet betaald is. Dit zou ons inziens aangepast moeten worden. 
 
Op een aantal momenten in de voorgestelde wijzigingen wordt jeugdhulp vervangen door hulp en 
wordt ook verwacht dat mantelzorgers zich bezig gaan houden met jeugdhulp. Daarnaast wordt 
onderscheid gemaakt tussen jeugdhulp en het ‘opvoeden en opgroeien van jeugdigen’(eigenlijk moet 
dit opvoedhulp zijn want opgroeien doen ze vanzelf wel). Het is niet duidelijk wat er bedoeld wordt 
en er wordt ons inziens wederom een te grote verantwoordelijkheid gelegd  bij mantelzorgers. Ook 
hierin adviseren wij om meer helderheid te creëren. 
 
Wij hopen dat u kennis neemt van onze adviezen en zien uw reactie met belangstelling tegemoet.  
 
Hoogachtend, 
 
  
Kees Slingerland,     Annette Sax,  
 
Voorzitter Cliëntenadviesraad     Voorzitter  Inwonersadviesraad. 


