
 
 
Ongevraagd Advies  
 
Van: Adviesraad Sociaal Domein Elburg  
Aan: Gemeente Elburg 
 
Algemeen 
Datum   : 27 december 2018 
Onderwerp  : ongevraagd advies inzake kind en volwassenen pakket 
Contactpersoon  : Jan van den Berg en Bert van Apeldoorn  
 
Doel 
☐  Voor overleg binnen de Adviesraad 

X.  Ter advisering aan het College van B en W 
☐  Ter voorbereiding op een mogelijk toekomstige adviesaanvraag 

 
 
Onderwerp van het ongevraagde advies (inleiding):  
Kind- en volwassenenpakket 
 
 
Achtergrond van de adviesaanvraag: 
Sinds de oprichting van de Adviesraad Sociaal Domein Elburg is diverse malen aandacht besteed aan 
beide genoemde pakketten. Als ASDE hebben we advies uitgebracht en ingesproken in de commissie 
MO. We bleven zelf worstelen met twee punten: de uitvoering van de ondersteuning en de 
administratieve belasting. 
Voor onze vergadering van 14 december hebben we een ongevraagd advies voorbereid. 
Tot onze grote verbazing ontvingen wij op 12 december een bericht via de mail dat B en W een 
wijziging inzake beide pakketten heeft vastgesteld. Dit zonder ons om advies te vragen terwijl bij de 
gemeente ( ambtenaren en wethouder) bekend is dat wij dit een belangrijk item vinden. Citaat:” In alle 
hectiek van de laatste tijd ben ik helaas vergeten jullie mee te nemen in de wijziging van de 
Beleidsregel Kind en Volwassenen pakket gemeente Elburg. Deze is vandaag vastgesteld door het 
college van burgemeester en wethouders. Mijn excuses hiervoor !! Dit had minstens vooraf in het 
cluster werk en inkomen besproken moeten worden, maar die afspraak liep de laatste keer mis…” 
Direct daarna lazen we ook de publicatie in de Huis aan Huis. 
 
Als ASDE hechten wij aan onze adviesfunctie en met name het integrale karakter van onze adviezen. 
Wij hebben met de ambtenaren afspraken gemaakt dat zaken inderdaad in het cluster besproken 
worden maar altijd in de voltallige ASDE als het gaat om een uitspraak over de inhoud van een 
advies. Bekend was hoe belangrijk dit punt met name voor de leden van het cluster werk en 
inkomen/participatie was en is. 
 
Ondertussen hadden wij zelf al een ongevraagd advies opgesteld dat we u hierbij alsnog doen 
toekomen. 



Zoals u zult zien staat de inhoud van dit advies haaks op de door het college vastgestelde wijziging 
die uitgaat van declaraties. 
 
 
 
 Ongevraagd advies inzake Kind- en Volwassenen pakket gemeente Elburg:  
 
Conclusie: 
Als Adviesraad Sociaal Domein Elburg geven wij advies omtrent het Kind- en Volwassenenpakket. Het 
gaat in ons advies niet om de hoogte van de bedragen, maar om de betaalbaarstelling en de 
administratieve belasting.  
Dat is de zakelijke kant van dit advies, maar wat meespeelt bij het opstellen door de ASDE is de 
emotionele kant: de ervaren betutteling en door sommigen ervaren schaamte voor de situatie waarin 
men zich bevindt. 
Wij zijn ervan overtuigd dat de besteding van de toegekende bedragen moet zijn in lijn met de 
“Beleidsregel Kindpakket en Volwassenenpakket“ van de gemeente Elburg. 
  
De betaalbaarstelling in de genoemde Beleidsregel vraagt voor alle uitgaven een declaratieformulier 
(met bewijsstuk van de gedane uitgave) en bij twijfel of de uitgave binnen de beleidsregel valt om 
advies vooraf. Het besluit tot wijziging door het college gaat hierin nog een stap verder dan de ons 
bekende inhoud van de Beleidsregel: vergoedingen worden gemaximeerd op basis van de NIBUD 
prijzengids. 
  
De gevolgde procedure wordt door de rechthebbenden als betuttelend ervaren en door sommigen 
zelfs als vernederend (je bent al arm, je moet je hand ophouden, maar kan dan zelfs niet beslissen 
hoe je het uitgeeft). De werkwijze geeft voor de rechthebbende een administratieve belasting. Verder 
wordt de uitgave gedaan en betrokkene moet maar afwachten of en wanneer uitbetaald wordt  en dat 
me alle risico’s van dien. Ook de gemeente zal iedere declaratie moeten controleren of de uitgave 
binnen de gestelde kaders valt en het toegekende bedrag (tegemoetkoming) betalen. Dit vraagt een 
grote inzet van tijd van medewerkers van de gemeente.  
  
De werkwijze gaat niet uit van vertrouwen in de burger en het lijkt er op dat er vrees bestaat dat de 
tegemoetkoming niet correct besteed wordt. Dit terwijl andere toelagen (b.v.: Kinderbijslag) zonder 
verdere verantwoording worden toegekend. 
Als mensen kunnen aantonen dat zij voor het pakket in aanmerking komen of bij de gemeente bekend 
is dat men hier recht op heeft dan is dat voor ons voldoende basis om tot uitkering over te gaan. 
  
Advies: 
De bedragen voor het Kindpakket en Volwassenenpakket met duidelijke informatie, waarvoor bedoeld 
inclusief de normbedragen die richtinggevend zijn, toekennen zonder verder declaraties te 
verwachten.   
 
 
Terugkoppeling: graag ontvangen voor 27 januari 2019 
 
In te vullen door de gemeente, na het aanbieden van het ongevraagd advies. 


