
Adviesraad WMO en Jeugdhulp gemeente `s-Hertogenbosch  

’s-Hertogenbosch, 29 november 2018 

Aan: Het College van de gemeente van Burgemeester en Wethouders van de gemeente 's-
Hertogenbosch 

Van: De Adviesraad WMO en Jeugdhulp gemeente 's-Hertogenbosch 

Betreft: Instemming met de tekst en inhoud van de Verordening Adviesraad WMO en 
Jeugdhulp gemeente `s-Hertogenbosch 

Geacht College, 

Naar aanleiding van uw verzoek is door de contactambtenaar voor de Adviesraad WMO en 
Jeugdhulp, in samenwerking met de Adviesraad WMO en Jeugdhulp, een Verordening opgesteld. 
Het doel van het opstellen van de Verordening is de onderlinge posities van de Adviesraad en de 
gemeente te verduidelijken en te formaliseren. 

De Adviesraad is tevreden met de wijze waarop de samenwerking is verlopen en onderschrijft de in 
samenspraak geformuleerde inhoud van de voorliggende Verordening. 

Met vriendelijke groet, 

Frans Leenders, voorzitter Adviesraad WMO en Jeugdhulp gemeente ‘s-Hertogenbosch 
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Onderwerp Uw adviezen 
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Geachte heer Leenders, 

Hartelijk dank voor uw adviezen, naar aanleiding van onze adviesvraag, bij het raadsvoorstel 

over aanpassingen van de Verordeningen Wmo 2017 en Jeugdhulp 2015 van onze gemeente. 

De Adviesraad stemt in met de voorgestelde veranderingen in de Verordening jeugdhulp voor 

de termijn van 2019. Ook heeft de Adviesraad geen inhoudelijke, noch tekstuele opmerkingen 

met betrekking tot de tekst van de concept Verordening Wmo. Het concept raadsvoorstel en 

de concept verordeningen zullen worden voorgelegd aan de Raad ter besluitvorming. 

Ook gaf u aanvullende adviezen. Wij verkrijgen hierop graag een nadere toelichting en 

treden er graag met u over in gesprek. Zoals al met u besproken is, wordt hiervoor op 

korte termijn een afspraak met u gemaakt. 

Hoogachtend, 

Het hoofd van de afdeling Sociale Zorg, 

mw. M.E.M. Lamme 
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Adviesraad WMO en Jeugdhulp gemeente `s-Hertogenbosch  
 
Aan: Het College van de gemeente van Burgemeester en Wethouders van de gemeente 's-

Hertogenbosch 
Van:  De Adviesraad WMO en Jeugdhulp gemeente 's-Hertogenbosch 
Betreft: Advies inzake aanpassingen in de Verordening Jeugdhulp Geacht  
 
 
College, 

De Adviesraad heeft ingestemd om een advies te verstrekken m.b.t. de aanpassingen van de 
verordening Jeugdhulp. De termijn om het advies in de Adviesraad uitvoerig te bespreken en te 
formuleren was erg kort. Echter, gezien de beperkte omvang en de aard van de inhoud van de 
aanpassingen is de Adviesraad akkoord gegaan. 

Het betreft met name wijzigingen als gevolg van wetgeving en jurisprudentie. De terminologische 

aanpassingen leiden voor zover de adviesraad dit kan overzien niet tot negatieve effecten voor de 
doelgroep. Het hanteren van het begrip 'jeugdhulpplicht' biedt mogelijkheden om de Jeugdwet 
minder rigide als kader te hanteren voor het verstrekken van voorzieningen. 

De Adviesraad WMO en Jeugdhulp stemt in met de voorgestelde veranderingen in de 
Verordening Jeugdhulp voor de termijn 2019. 

Advies met het oog op de toekomst 

De Adviesraad is van mening dat, ondanks een grote inzet van een ieder die betrokken is bij zowel de 
beleidsontwikkeling als bij de uitvoering, er vaak moeizaam inhoud is gegeven aan de verschillende 
opdrachten m.b.t. de vormgeving en de uitvoering van de Jeugdhulp. Hiervoor zijn meerdere oorzaken 
aan te geven: 

• De relatieve onbekendheid met de mores en riten van het terrein van de hulpverlening 
• De onderschatting van de samenwerking met instellingen 
• De onevenredig grote invloed van de bezuinigingen die gepaard zijn gegaan met de invoering 

van het nieuwe zorgstelsel 
• De overschatting van de beoogde maatschappelijke transformatie.  

Daarnaast in meer pragmatische zin: 

• Veel tijd, aandacht en energie die de methodiek van de inkoop heeft gevraagd 
• het zoeken naar een juiste invulling van het jongerenwerk 
• de onderlinge afstemming van zorginstellingen om een goed dekkend aanbod te bieden voor 

alle problematische hulpvragen, en het wegwerken van wachtlijsten 
• een passend antwoord te bieden op de problematiek van 18 jarigen, als zij niet meer onder 

jeugdwet vallen, maar aanspraak doen op de WMO. 
• de bureaucratische activiteiten, die veel tijd en energie vragen 
• enz. 

Het resultaat is dat op meerdere thema's m.b.t. de jeugdzorg nog niet de juiste vorm en inhoud 
gevonden is. Er is nog veel te ontwikkelen. 
 
De Adviesraad adviseert om het jaar 2019 als tussenjaar te gebruiken, meerdere thema's en 
werkgebieden van de jeugdhulp breed te evalueren en de resultaten in de nieuwe 
'Verordeningsperiode' (2020 - 2024) in te passen. 

Deze beoogde evaluatie vraagt om een maatschappijbrede participatie en oriëntatie. 

's- Hertogenbosch, 29 oktober 2018 

Namens de Adviesraad WMO en Jeugdhulp gemeente ‘s-Hertogenbosch 

Frans Leenders, voorzitter 



Uw brief van Ref. F. de Vos 

Uw kenmerk : Tel. 06-21595672 
Ons kenmerk : MO 

Datum : 5 september 2018 E-mail: f.devos@s-hertogenbosch.nl  

Onderwerp : Advies update Wmo verordening 2019 

Geachte leden van de adviesraad, 

Op 4 september 2018 heb ik gesproken met uw voorzitter. Ik heb hem op de hoogte gebracht van de 
update van de Wmo Verordening 2019, Beleidsregels 2019 en Besluit nadere regels. Aangezien er 

geen beleidswijzigingen hebben plaatsgevonden heeft de voorzitter aangegeven dat ik geen 
mondelinge toelichting hoef te geven op de stukken. In deze brief leest u op hoofdlijnen het proces en 

inhoud van de update van de Wmo Verordening 2019 en de bijbehorende beleidsregels en besluit 
nadere regels. 

1) Samenvatting 

In december 2017 heeft de gemeenteraad de aangepaste Verordening maatschappelijke 

ondersteuning 2017 vastgesteld. 

De regionale projectgroep Wmo (beleidsmedewerkers uit de regio) heeft op 19 april 2018 
besloten om de verordening alleen aan te passen op technische punten. Dat houdt in dat er geen 
beleidsinhoudelijke aanpassingen gedaan worden. 

Onder technische punten wordt verstaan: 

Wijzigingen naar aanleiding van jurisprudentie; 
wijzigingen naar aanleiding wetswijzigingen; 

bepalingen welke niet congruent zijn met de uitvoeringspraktijk en door een tekstuele 
wijziging opgelost worden. 

2) Aanleiding 

Op grond van de Wmo 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor het vaststellen van regels ter 
uitvoering van het beleidsplan aangaande de ondersteuning bij versterking van de 
zelfredzaamheid en participatie van personen met een beperking of met chronische psychische of 
psychosociale problemen, beschermd wonen en opvang. Hiertoe heeft uw raad de Verordening 
maatschappelijke ondersteuning gemeente 's-Hertogenbosch 2017 vastgesteld. 
Inmiddels is er reden om in deze verordening een paar technische wijzigingen door te voeren. 

3) Opbouw van de stukken 

In de Verordening, Beleidsregels en Besluit nadere regels zijn middels opmerkingen cijfers 
ingevoegd. Elk cijfer verwijst naar de toelichting waarom er iets is aangepast en door wie de 
gevraagde aanpassing is aangeleverd. In het totaaloverzicht is per document in volgorde van het 
document opgesomd waar welke aanpassing is gedaan. 
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4) Inhoud 

Hieronder leest u de belangrijkste aanpassingen die verwerkt zijn in de verordening. Voor het 
totaal overzicht van alle wijzigingen verwijzen wij u naar bijlage 1. 

I. Toevoeging van de financiële tegemoetkoming naar aanleiding van de uitspraak van de 

Centrale Raad van Beroep. 

Er zijn begin 2018 twee uitspraken geweest van de CRvB waaruit blijkt dat een 
financiële tegemoetkoming op grond van de Wmo 2015 wel kan als 
maatwerkvoorziening. 

In beide uitspraken oordeelt de CRvB dat de definitie van maatwerkvoorziening in artikel 

1.1.1 Wmo 2015 ruim genoeg is om ook een financiële tegemoetkoming te kunnen 

omvatten. Dit artikel hebben wij overgenomen in onze Verordening. Daarom kunnen wij 

dit onderwerp vanuit de Verordening nader uitwerken in de beleidsregels. In de huidige 

Beleidsregels Wmo 2017 is er niets geregeld over de financiële tegemoetkoming. 

Voorwaarden en verplichtingen rondom de financiële tegemoetkoming worden in de 

Beleidsregels 2019 en Besluit nadere regels 2019 door het college vastgelegd. 

ll. Toevoeging abonnementstarief op basis van het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015. 

Met de voorgenomen invoering van het abonnementstarief voor de Wmo gaan huishoudens 
die gebruik maken van een Wmo-voorziening een vast tarief van €17,50 per vier weken 
betalen, ongeacht inkomen, vermogen of gebruik. Het abonnementstarief is een 
maximumtarief. Het is de bedoeling dat deze maatregelen met ingang van 2019 van kracht 
gaat worden. Vooruitlopend op deze wetswijziging in het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 
hebben wij de verordening aangepast. 

Toevoeging hanteren lagere tarieven PGB. We hanteren bijvoorbeeld bij hulp bij het 

huishouden door iemand uit het sociaal netwerk lagere tarieven dan hulp van een 

zorgorganisatie. De gemeente mag op grond van artikel 2.3.6 lid 4 Wmo 2015 een lager 

pgb-tarief hanteren voor het betrekken van diensten, hulpmiddelen, woningaanpassingen 

en andere maatregelen van personen die behoren tot het sociale netwerk. Echter, dit moet 

dan wel in de verordening worden bepaalden niet in de beleidsregels. 

Hieronder leest u de belangrijkste aanpassingen die verwerkt zijn in de Beleidsregels Wmo 2019 en 

Besluit nadere regels 2019. 

I. Verwijdering afwijzingsgrond oude badkamer of keuken welke toe is aan renovatie naar 

aanleiding van de uitspraak van de rechtbank Oost-Brabant. Een beoordeling voor een 
maatwerkvoorziening in het kader van de Wmo moet altijd plaatsvinden ongeacht de 

leeftijd van de badkamer. Deze kan niet op de oude grond afgewezen worden. Er is 
onderzoek nodig naar de omstandigheden, beperkingen en belemmeringen in de 

persoonlijke situatie. 

De gemeenteraad stelt de verordening vast. Indien zij instemt met deze verordening, volgt hieruit dat het 

college aanpassingen doorvoert in de Beleidsregels Wmo 2019 en het Besluit nadere regels 2019 (zie 

bijlagen 3 en 4). Hiermee worden de wijzigingen die voortvloeien uit de aangepaste verordening door 

ons in praktische zin nader uitgewerkt. 
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Wij vragen u als adviesraad een advies uit te brengen binnen de daarvoor geldende termijnen. 

Bedankt alvast voor uw reactie. 

Met vriendelijke groet, 

Femke de Vos 
Beleidsadviseur Wmo 

Bijlagen: 

1. Overzichtslijst aanpassingen Wmo verordening 2019, Beleidsregels 2019 en Besluit nadere 
regels 2019 

2. Concept Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente 's-Hertogenbosch 2019 
3. Concept Beleidsregel Wmo 2019 
4. Concept Besluit nadere regels Wmo 2019 
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