
  
 
 
 
Aan mevrouw M. Gras 
Gemeente Borne 
Postbus 200 
7620 AE Borne 
 
 

 
Geachte mevr. Gras, 

 

Op 14 juli heeft u de adviesraad sociaal domein Borne een concept gestuurd van de geactualiseerde 

verordening maatschappelijke ondersteuning.  

 

De adviesraad sociaal domein heeft in de geactualiseerde verordening maatschappelijke 

ondersteuning gemeente Borne 2022 (22int06725) alleen de wijzigingen en aanvullingen beoordeeld. 

Ze heeft besloten om geen formeel advies uit te brengen omdat het gaat om verduidelijkingen in 

begripsbepalingen en toevoeging van algemene voorzieningen onder 2.1.1 i.v.m. de grondslag die het 

mogelijk maakt om deze geplande algemene voorzieningen in te kunnen voeren. 

Daarbij stelt de adviesraad dat m.b.t de was en strijkservice op 20 juni 2022 een brief aan u is 

gestuurd waarin ons standpunt daarover is vastgelegd. 

Voor wat betreft de groepsgerichte begeleiding (dagbesteding) en vrijwillige vervoerdiensten zijn op  

5 juli door mevr. A. Zwiep en mevr. T. Horsthuis de plannen gepresenteerd.   

De adviesraad wil op de hoogte worden gehouden over de voortgang van die plannen en wil 

voorstellen voor invoering vroegtijdig ontvangen zodat ze daarover een advies kan uitbrengen. 

 

De adviesraad kan zich volledig vinden in de toevoeging van artikel 5.5 “Persoonsgebonden budget 

niet mogelijk” omdat dit aansluit bij een ongevraagd advies dat in december 2021 door de adviesraad 

is uitgebracht. 

 

De adviesraad wil bij artikel 5.8 “Hoogte financiële tegemoetkoming” de volgende opmerkingen 

plaatsen: 

- Het artikel laat volgens de adviesraad in lid 3 ongewenste ruimte toe.  

Stel dat de cliënt in de eerste 3 maanden van het jaar de financiële tegemoetkoming voor het 

totale aantal kilometers (1500) verbruikt en daarna gebruik wil maken van collectief vervoer dan 

zou op grond van lid 3 het aantal kilometers voor de resterende tijd (9 maanden) worden 

vastgesteld op 1500 km x 274 dagen = 1126 km. Dat komt dan bovenop de 1500 km die de eerste 

3 maanden al verbruikt is.  
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Wat volgens de adviesraad wordt bedoeld is dat de totale (maximale) financiële vergoeding 

wordt gebaseerd op maximaal 1500 kilometer en dat in dat jaar reeds gebruikte vergoedingen 

voor andere vormen van vervoersvoorzieningen daarop in mindering zullen worden gebracht.     

Dan is gelijktijdig de situatie afgedekt in geval een cliënt eerst gebruik maakt van een collectieve 

vervoersvoorziening en vervolgens wil overstappen naar een maatwerkvoorziening. 

- In lid 4 wordt verwezen naar het Financieel Besluit (FB). Wordt het FB regelmatig geactualiseerd 

en aangepast aan de prijsontwikkelingen? 

 

 De adviesraad gaat ervan uit dat met deze reactie invulling wordt gegeven aan uw verzoek en geeft 

aan dat een formele reactie niet nodig is.  

De adviesraad ontvangt graag de definitieve versie van deze geactualiseerde verordening zodra deze 

door de gemeenteraad is aangenomen. 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

  

Jieles van Daalen  

secretaris Adviesraad Sociaal Domein Borne 


