
Verordening
Sociaal Domein
Alle regels over zorg, 
jeugdhulp, werk  
en inkomen in  
één pakket.

DE REGELS  
IN DEZE 

VERORDENING 
GAAN OVER…

DE HULPVRAAG

Hoe u een hulpvraag kunt 
stellen aan de gemeente.
Hoe de hulpverlening 
opgestart kan worden.
Wat de gemeente hierin  
van u verwacht.

IEDEREEN DOET MEE

De soorten hulp die de gemeente u kan bieden  
bij het vinden van passend werk.
De tegenprestatie die de gemeente van u kan vragen  
als u een uitkering heeft.
Hoe de gemeente zorgt dat inwoners met een beperking 
zoveel mogelijk meedoen aan activiteiten in de samenleving.

GEZONDE EN VEILIGE LEEFOMGEVING  
EN EEN KANSRIJKE ONTWIKKELING

De hulp die de gemeente kan bieden om kinderen 
gezond, kansrijk en veilig op te laten groeien. 
De hulp die de gemeente kan bieden 
als u een beperking, psychische en/of  
psychosociale problemen heeft. 

DE VORMEN  
VAN DE HULP

De manieren waarop  
de gemeente de hulp geeft.
De financiële bijdrage die  
de gemeente van u kan vragen.
De soorten financiële hulp  
die de gemeente u kan bieden.
De voorwaarden om  
financiële hulp te krijgen.

IK KAN MEZELF  
GOED REDDEN

Het vangnet voor inwoners  
met een laag inkomen. 

Het laten meedoen van kinderen  
door het bieden van een kindpakket. 

De hulp voor inwoners met schulden.

AFSPRAKEN TUSSEN  
INWONER EN GEMEENTE

Hoe de gemeente zich hoort te  
gedragen en wat er van u wordt verwacht.

Wat uw rechten en plichten zijn.
Gevolgen van het niet  

nakomen van verplichtingen. 

INWONERSPARTICIPATIE

Hoe u als inwoner invloed kunt uitoefenen op het 
beleid van de gemeente. Met uw ervaringen kunnen 

wij ons beleid aanpassen en verbeteren!  
 

Hoe u met leveranciers zoals zorgaanbieders kunt 
overleggen over diensten en producten die u 

afneemt via de gemeente.

FEEDBACK OP DE UITVOERING, 
INKOOP EN AANBESTEDING

De mogelijkheden om een klacht in  
te dienen of bezwaar te maken.

Regels over de kwaliteit,  
inkoop en aanbesteding van  

diensten en producten.

Voorbeelden:  
Ondersteuning bij 
opvoeden, jeugdzorg, 
jongerenwerk en
buurtsportcoaches.Voorbeelden:  

Hulp bij zelfstandig wonen 
of mantelzorg.

De hulp is meestal ‘in natura’:  
De gemeente zorgt dat er hulp komt.  
Bv. hulp in de huishouding of een 
rolstoel. Soms geeft de gemeente de 
hulp in de vorm van geld, bv. via een 
persoonsgebonden budget.

Adviesraad Sociaal Domein 
De Adviesraad denkt met de gemeente mee over beleid.  
Bv. over zorg, werk en inkomen, jeugdhulp, onderwijs of 
toegankelijkheid voor Zwartewaterlanders van alle leeftijden.  
De Adviesraad vormt een brug tussen inwoners en gemeente. 
Wilt u een onderwerp op de agenda van de adviesraad zetten?  
Mail dan naar secretariaat.asd@outlook.com.

WAAROM ZIJN ER REGELS? 

Deze regels zijn er voor u, maar ook voor  
alle andere inwoners van de gemeente  
Zwartewaterland. De regels zorgen ervoor  
dat alle inwoners actief mee kunnen doen,  
een minimum inkomen hebben, de financiën  
op orde hebben, voor zichzelf kunnen zorgen  
én een passende woonruimte hebben.  
De regels zorgen er ook voor dat kinderen  
gezond en veilig kunnen opgroeien.

Voor iedereen met een hulpvraag 

UITGANGSPUNTEN  
IN DE VERORDENING 

 › U bent verantwoordelijk voor uw  
eigen welbevinden.

 › De gemeente helpt u om zelf oplossingen  
te vinden voor problemen. Bv. met hulp van  
familie, vrienden en bekenden.

 › Kwetsbare groepen krijgen extra hulp om deel te 
kunnen nemen aan de samenleving.

 › De gemeente gaat niet voor standaard oplossingen,  
maar kijkt wat passend is in uw situatie.  


