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T.a.v. de heer D.P. de Kruif 
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3930 EA  Woudenberg 

 
 
Woudenberg, 26 mei 2017 
 
Betreft: 17008 Nadere regels Jeugd/WMO gemeente Woudenberg 2017 
 
Geacht College, 
 
Hierbij ontvangt u ons advies betreffende de Nadere regels Jeugd/WMO. Wij willen onze 
waardering uitspreken over de wijze waarop deze verordening is gepresenteerd aan de 
adviesraad (ASD), omdat de nadere regels zijn voorzien van een toelichting. Het advies is 
voorbereid door een werkgroepje en besproken in onze vergadering van 24 mei 2017. Het 
advies wordt unaniem door de gehele ASD onderschreven. 
 
Algemeen 
De ASD adviseert positief over deze Nadere regels. De volgende argumenten zijn hiervoor 
doorslaggevend: 

1. De verordening Sociaal domein hebben we al voorzien van een positief advies; 
2. Het samenvoegen van de nadere regels WMO en Jeugdhulp is een logisch gevolg 

van de integrale benadering; 
3. De opname van een hardheidsclausule voor de bijzondere gevallen is nodig om 

niemand uit de boot te laten vallen; 
4. Het verschuiven van alle artikelen in verband met het toegangsproces vanuit de 

WMO en Jeugdhulp naar de verordening is vanuit de integrale benadering logisch; 
5. De motivatie waarom de artikelen met betrekking tot maatwerkvoorzieningen zijn 

verschoven van de verordening naar de nadere regels zien wij graag nader toegelicht 
met meer redenen omkleed dan is toegelicht in het College-advies; 

6. De nadere regels zijn naar ons oordeel compleet; 
7. Het financieel besluit 2017 hebben we in dit advies niet meegewogen, omdat dit al 

vastgestelde tarieven zijn (volgens informatie van een van uw beleidsmedewerkers). 
Wij beschouwen dit als een intern document dat, indien gedeeld met niet direct 
betrokken, meer vragen dan duidelijkheid oplevert. 

 
Communicatie 
De ASD is benieuwd hoe de gemeente de inwoners gaat informeren over de nadere regels. 
Komt er voor inwoners een toelichting in “Jip en Janneke taal”? Deze vraag zien wij graag 
toegelicht en hebben wij ook gesteld bij ons advies inzake de verordening Sociaal Domein. 
Binnen het kader van zelfredzaamheid van burgers achten wij het van belang dat er in alle 
vormen van communicatie aandacht is voor taalgebruik in de gesprekken met 
belanghebbenden en in de leesbaarheid van de documenten. 
 
 
 
 
 
 



Vragen over de nadere regels 
1. Artikel 3.1 Budgetperiode hulpmiddelen: Het betreft hier de inkoop van een 

hulpmiddel en de gebruikmaking van een compenserende maatwerkvoorziening. 
Kunt u aangeven wat hier concreet bedoeld wordt? 

2. Artikel 5.3 Beschermd wonen: Is het door het College vastgestelde tarief in het 
Financieel besluit toereikend en kunt U dat onderbouwen? 

3. Artikel 17.2 en 4 Ondersteuning bij het wonen: Kunt u toelichten wat concreet wordt 
bedoeld met “noodzakelijk gebruiksruimte(n)” en het “normaal gebruik” van de 
woning? 

4. Artikel 22.2 Omvang gebruik regiotaxi: We begrijpen de bedoeling, maar de 
formulering vraagt nog een redactieslag. 

 
Wij zien behandeling van ons advies tegemoet. Mocht u vragen hebben aarzel niet om 
contact met ons op te nemen 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
 
Goof de Vor 
 
 


