
Adviesraad Sociaal Domein Bergen  
 

Aan : College van Burgemeester en Wethouders 

Van : Adviesraad Sociaal Domein Bergen  

Datum : 3 november 2019  

Betreft : Spoedaanvraag  Advies eigen bijdrage beleid n.a.v. het abonnementstarief. 

 

Geacht College, 

Ondanks het feit dat de procedure rondom deze adviesaanvraag niet de schoonheidsprijs verdient en 

de Adviesraad hierover niet fysiek heeft kunnen overleggen, komt de Adviesraad toch met een 

advies. Dit vooral, omdat het erg belangrijk  is, dat de wijzigingen in de Verordening Sociaal Domein  

met ingang van  1-1-2020 plaats kunnen vinden. 

Omdat de Adviesraden Sociaal Domein in de BUCH zoveel als mogelijk met elkaar willen afstemmen, 

is overleg gepleegd over de inhoud van het advies en zijn de adviezen met betrekking tot de 

Verordening Sociaal Domein van drie raden (Bergen, Uitgeest en Castricum) op elkaar afgestemd en 

hebben inmiddels dezelfde inhoud. 

De Adviesraad stemt in met de voorgestelde wijzigingen. De vereenvoudiging en harmonisatie van 

het eigen bijdrage systeem is daarbij het belangrijkste argument om positief te adviseren. 

De Adviesraad adviseert daarbij om dit in begrijpelijke taal met de inwoners te communiceren. 

Waarbij het ons inziens niet gaat om de wijzigingen als zodanig maar vooral om voorlichting over de 

nieuwe situatie. 

Daaraan gaat vooraf, dat de taal in het beleid zelf  helderder zou kunnen zijn en meer beredeneerd 

vanuit het belang van de inwoners. Een lid van de Adviesraad Uitgeest heeft de moeite genomen om 

het beleid te voorzien van commentaar en voorstellen om de inhoud duidelijker en positiever te 

formulieren. De Adviesraden zullen  dit commentaar aan de betrokken beleidsambtenaren ter 

beschikking stellen in de bijlage. 

Tenslotte zou de Adviesraad Sociaal Domein Bergen graag zien, dat deze wijzigingen in de 

Verordening Sociaal Domein geëvalueerd worden in mei en oktober, met name op de financiële 

consequenties.  

In de verwachting U met dit advies van dienst te zijn geweest. 

 

Met vriendelijke groet 

 

H. Sterke, voorzitter a.i. 

E.F.A. de Vreede, secretaris. 


