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Raadsbesluit Verordening tot wijziging Verordening 
sociaal domein 
 

volgnummer : 20.083 

datum raad : 15 december 2020 

agendapunt :  

onderwerp : vaststellen verordening tot wijziging van de Verordening 

sociaal domein 

 

 

De raad van de gemeente Veldhoven; 

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 3 november 2020; 

 

gelet op artikel 4a, derde lid, van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening; 

 

 

b e s l u i t : 
 

 

vast te stellen de Verordening tot wijziging van de Verordening sociaal domein. 

 

Artikel I 

De Verordening sociaal domein wordt als volgt gewijzigd: 

 
Art-

nr. 

Huidige tekst Nieuwe tekst 

2.3.1 Aanvraag    

     

1. Na de melding en het gesprek met 

een medewerker, kan de inwoner 

een aanvraag indienen volgens de 

regels die daarvoor gelden. De 

aanvraag kan schriftelijk of digitaal 

worden ingediend. Het doel van de 

aanvraag is te bepalen of de 

gemeente hulp of ondersteuning 

gaat verlenen en welke vorm die 

hulp of ondersteuning dan heeft. 

2. De melding over een hulpvraag 

waarbij een PW-uitkering of een 

IOAW-uitkering gewenst wordt, 

wordt gezien als een aanvraag op 

het moment dat de inwoner dit bij de 

gemeente bevestigt. 

 

Aanvraag 

 

1. Het doel van de aanvraag is te 

bepalen of de gemeente hulp of 

ondersteuning gaat verlenen en 

welke vorm die hulp of 

ondersteuning dan heeft. De 

aanvraag kan schriftelijk of digitaal 

worden ingediend.  

2. Een aanvraag voor Wmo kan pas na 

het onderzoek of maximaal 6 weken 

na melding worden ingediend.  

3. De melding voor jeugdhulp wordt 

gezien als een aanvraag. 

4. De melding over een hulpvraag 

waarbij een PW-uitkering of een 

IOAW-uitkering gewenst wordt, 

wordt gezien als een aanvraag op 

het moment dat de inwoner dit bij de 

gemeente bevestigt. 

5. De hulpvraag voor 

schuldhulpverlening wordt in het 

eerste gesprek vastgesteld. 
  

 

2.4.3 

 Beslistermijn besluit 

1. Op een aanvraag voor een PW-

uitkering, een IOAW-uitkering of 
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Art-

nr. 

Huidige tekst Nieuwe tekst 

voor jeugdhulp beslist de gemeente 

binnen 8 weken. 

2. De gemeente neemt binnen 8 weken 

na het eerste gesprek een beslissing 

over de hulpvraag voor 

schuldhulpverlening. 

3. Op een aanvraag voor hulp of 

ondersteuning Wmo beslist de 

gemeente binnen 2 weken. 

 

 

 

Artikel II 

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2021. 

 

 

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Veldhoven in zijn openbare 

vergadering van 15 december 2020. 

 

 

mr. G.M.W.M. Wasser    M.J.A. Delhez 

griffier      voorzitter 

 


