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Inleiding 
De Integrale Verordening Sociaal Domein' bevatde beleidskaders voor de Wmo, Jeugdwet en 
Participatiewet. De geactualiseerde verordening is op 28 januari door de raad vastgesteld.
Het college is bevoegd .om voor de concrete invulling van de kaders nadere regels te stellen.
Deze. Nadere regels sociaal domein worden (indien noodzakelijk) jaarlijks geactualiseerd naar 
aanleidingvan wijzigingen in wetgeving! de verordening en jurisprudentie.
Voor Beschermd Wonen heeft u al eerder beleidsregels vastgesteld. Deze beleidsregels vragen 
voor 2021 eveneens om actualisering en aanpassing.
De twee nieuwe documenten worden hierbij' ter besluitvorming aan u voorgelegd.
Het Financieel besluit jeugdhulp en wmo heeft u in december al vastgesteld.

Centrale vraag 
Kunt u instemmen met de aangepaste Nadere regels sociaal domein en de Beleidsregels 
beschermd wonen?

Beoogd resultaat 
Duidelijkheid voor gebruikers, beoordelaars en uitvoerders van de Jeug'dwet en Wmo over de 
aanvraag en afhandeling.

Kader 
Wmo 2015;.
Jeugdwet 2015;
Integrale verordening Sociaal Domein 2021;
Besluit college Centrale toegang beschermd wonen (oktober 2018, Verseonnr'. 214617)

Argumenten 
Nadere regels -Jeugdwet en Wmo 

1.1 Beleidsregels geven duidelijkheid 
Om te komen tot een nadere invulling van de Integrale verordening sociaal domein ten 
aanzien van jeugdhulp .en Wmo en een eenduidige uitvoering worden door- het college nadere 
regels vastgesteld.

1.2 Specifieke bepalingen over verhuizen. naar verordening 
In artikel 7 van de Nadere regels. sociaal domein waren .voorwaarden opgenomen waaronder 
de inwoner een beroep kon doen op een Deze bepalingen zijn verhuisd naar de Integrale 
verordening sociaal domein. Om die reden kunnen ze in de Nadere regels sociaal domein 
vervallen. Inhoudelijk zijn er geen wijzigingen in de criteria voor een 

1.3 Criteria voor professionele organisaties 
De kwaliteitseisen voor professionele organisaties en ZZP-ers zijn per 1 januari 2021 
opgenomen in de verordening. Deze kunnen 'daarom in de nadere regels vervallen.

1.4 Act'ualisering van het begrip algemeen gebruikelijk 
Wanneer een gevraagde voorziening algemeen gebruikelijk is, dan is dit reden om deze op 
grond van de Wmo af te wijzen.. De Wmo ziet' immers alleen o'p situaties waarin de inwoner 
specifieke voorzieningen nodig heeft in verband _met zijn ondersteuningsbehoefte. De 
betekenis van het begrip “algemeen gebruikelijk” is onderhevig aan voortschrijdend inzicht en 
veranderende maatschappelijke opvattingen. De criteria zijn geactualiseerd fen met name ten 
aanzien van een aangepaste auto verduidelijkt.

1.5 Nadere criteria voor compensatie van vervoer bij jeugdhulp 
_In het nieuwe artikel 13A zijn nadere regels opgenomen met de voorwaarden waaronder bij 
het inzetten van jeugdhulp tevens het vervoer kan worden gecompenseerd.

1.6 Verdušdelijking van vervoer bij dagbesteding Wmo.
In artikel 14 zijn de criteria voor het vervoer naar een dagactiviteit verduidelijkt. Regel is dat 
het vervoer naar een dagactiviteit in het kader van de Wmo valt onder de eigen 
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verantwoordelijkheid van het gezin of het netwerk. Dit wordt allee'n gecompenseerd als de.
inwoner of het netwerk. hierin aantoonbaar niet zelf kan voorzien.

1.7 Ondersteuning bij het wonen en voorzienbaarheid 
Aan artikel .17 is een zevende lid toegevoegd in verband met voorzienbaarheid. Een individuele 
woonvoorziening wordt geweigerd indien ten tijde van het betrekken van de woonruimte door 
de.persoon met beperkingen te voorzien was dat in' deze woonruimte beperkingen bij het 
normale gebruik van de woonruimte zouden worden ondervonden.

1.8 Vermelding jaartal en intrekking oude regels 
In artikel 28 tot en met 30 zijn regels opgenomen in verband met de intrekking van de 
bestaande nadere regels. Er is met ingang van 2021 voor gekozen .om in de citeertitel van de 
nadere regels geen jaartal meer .te vermelden.

Aangepaste regels beschermd wonen 
2.1 Beleidsregels geven duidelijkheid 
In art. 9 lid 4 van de integrale verordening .Sociaal Domein wordt de mogelijkheid van het 
verkrijgen van een maatwerkvoorziening beschermd wonen of opvang beschreven. De 
uitvoering van beschermd wonen en `opvang ligt bij de centrumgemeente Amersfoort. Om te 
komen tot een nadere beschrijving van de' verordening en een eenduidige 'uitvoering zijn door 
het college beleidsregels vastgesteld, welke samen met de regiogemeenten door de gemeente'
Amersfoort zijn opgesteld. De beleidsregels geven duidelijkheid voor .de uitvoerders binnen de 
Centrale toegang, welke onder regie staat van de gemeente Amersfoort, e'n voor de 
gemeenten zelf 'waar mogelijk aanvragen voor beschermd' wonen en/ofopvang terecht kunnen 
komen. Ook krijgen eventuele aanvragers voor beschermd wonen en opvang zo inzicht in de.
afhandeling van hun aanvragen en waaraan zij dienen te voldoen.

De beleidsregels zijn gebaseerd op 'landelijke en regionale afspraken 
Het staat iedereen vrij om' in elke gemeente een aanspraak neer te leggen op beschermd 
wonen en/of opvang. De uitvoering van deze taak ligt echter bij een centrumgemeente die 
daarvoor extra Wmo-middelen ontvangt. Alle centrumgemeent'en hebben in 20.16 een.
convenant landelijke toegang afgesloten. Hierin zijn afspraken/beleidsregels 'vastgelegd hoe 
om te gaan met aanvragen buiten de regio. 'Deze beleidsregels vormen' de basis van de 
beleidsregels die nu voorliggen.
Met het beleidskader 'Moed Moet' zijn de kaders gesteld waarbinnen beschermd wonen en 
opvang binnen de regio kan plaatsvinden. De nadere uitwerking daarvan voor het beoordelen 
van aanvragen en de verdere uitvoering heeft nu plaatsgevonden in de voorliggende 
beleidsregels.. Belangrijk 'daarin is hoe nader bepaald kan worden of een aanvrager binnen de 
doelgroep valt zoals opgenomen in de Wmo vierde lid) .en dat die, gelet op de 
problematiek en het voorkomen van risico's, aangewezen' is op beschermd wonen. In de 
beleidsregels zijn daar verdere verdiepi'ngsvragen voor opgesteld.

Wooninitiatieven toeslag bij 
Op meerdere 'plaatsen is' de zinsnede over een eventuele aanvulling met een 
“woonin'itiatieventoeslag" verwijderd. Deze loopt met ingang van 1 januari 2021 via de 
centrumgemeente.

Duurzaamheid en Inclusie 
Mejt' mogelijkheden/voorzieningen die in de bijgevoegde documenten .uitgewerkt zijn, worden 
inwoners in staat gesteld om langer zelfredzaam te zijn en te participeren.

Maatschappelijke participatie 
Voor het opstellen van de verschillende 4documenten is samengewerkt met de regiogemeenten.

Financiële Iconsequenties 
De nadere regels bevatten bestaand beleid en worden op onderdelen geactualiseerd. Zij 
hebben als zodanig geen directe. financiële consequenties voor de begroting.
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Kosten opbrengsten zijn nihil of conform de begroting op dit product. Geen verdere financiële 
toelichting nodig.

Aanpak/uitvoering 
Na vaststelling van de nadere regels en de aangepaste beleidsregels beschermd wonen' worden 
deze gedeeld met de inwoners middels publicatie via het g'emeentenieuws en officiële 
bekendmakingen.n|. De Coöperatie De Kleine Schans Wordt, als uitvoerder van de wet- en 
regelgeving binnen het. sociaal domein, gei'nstrueerd over de aanpassingen.

Communicatie 
Er zijn, naast de 'publicatie van de nadere' regels, geen specifieke communicatie-uitingen nodig.

Bijlage(n)
1a. Nadere regels verordening sociaal domeinI (jeugdh'ulp en Wmo)
1b Was-wordt tabel Nadere regels verordening sociaal domein (jeugdhulp en Wmo)
1c Beleidsregels beschermd Wonen 

1d Was-wordt tabel Beleidsregels beschermd wonen 
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