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Inleiding 

Concept Verordening sociaai domein 
Bijgevoegd treft u de concept Integrale verordening sociaal domein gemeente Woudenberg 
2017 aan. Tijdens de inspraakperiode is er 1 inspraakreactie ingediend. Daarnaast heeft de 
Adviesraad Sociaal Domein gebruik gemaakt van haar adviesrecht. 

Nadere regeis 
In de concept verordening sociaal domein wordt beschreven dat een aantal artikelen hun 
uitwerking vinden in nadere regels. In de bijlage treft u een eerste concept versie van de 
nadere regels Jeugd/WMO aan. 

Centrale vragen 
• Kunt u instemmen met bijgevoegde concept Integrale verordening sociaal domein 

gemeente Woudenberg 2017 en wilt u deze ter vaststelling voorleggen aan de 
gemeenteraad? 

• Kunt u instemmen met bijgevoegde concept nadere regels WMO/Jeugdhulp en ter 
inspraak vrijgeven? 

Beoogd resultaat (wat ) 
De verordening en nadere regels geven invulling aan één integraal proces in het sociaal 
domein met als vertrekpunt: 'één individu of gezin, één plan'. De vraag staat centraal in één 
proces, waarbij wordt gezocht naar maatwerk en verbinding op het gehele sociale domein 
(ongeacht de vraag van de inwoner en het terrein waarbinnen de vraag valt) . 
Inwoners die zich met ondersteuningsvragen bij de gemeente melden, kunnen van de 
gemeente verwachten dat zij goed onderzoek verricht en dat dit onderzoek in goede 
samenspraak met de inwoners om wie het gaat uitgevoerd wordt. Samen met betrokkenen 
komt de gemeente tot een zo goed mogelijk afgestemde dienstverlening. 

Kader 
• Beleidskader Sociaal Domein gemeente Woudenberg 
• Uitvoeringsprogramma sociaal domein 
• Jeugdwet 2015 
• Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 
• Participatiewet 

Argumenten 

A. Concept Verordening sociaal domein 
Wijzigingen conform inspraaknotitie 
De inspraakperiode en wijzigingen in de modelverordening Wmo 2015 hebben geresulteerd in 
enkele wijzigingen in de conceptverordening. In de bijlage treft u de inspraaknotitie aan. In de 
notitie worden de inspraakreactie en de adviezen beschreven. Wij geven hierbij gemotiveerd 
aan of en op welke wijze de inspraakreactie en het advies is verwerkt in de definitieve 
verordening. 

Wijziging in verband met Modelverordening Wmo 2015 
Artikei 16. Verhouding prijs kwaliteit en levering voorziening door derden 
De aanleiding tot de wijziging van de modelverordening maatschappelijke ondersteuning 2015 
is een wijziging van het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 met ingang van 1 juni 2017. Er wordt 
een nieuw artikel 5.4 toegevoegd aan het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 dat tot doel heeft dat 
een gemeente een reële prijs betaalt voor een Wmo dienst, waarmee de aanbieder kan 
voldoen aan de gemeentelijke eisen van kwaliteit en continuïteit van deze dienst en de 
arbeidsrechtelijke verplichtingen aan de beroepskracht die deze dienst verleent aan de cliënt. 
Als gevolg hiervan is artikel 16 uit de verordening Sociaal Domein Woudenberg gewijzigd. 
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Overige wijzigingen 
Toevoegen algemene bepalingen 
In het coilegebesluit van 9 maart jl. werd het voornemen beschreven om een juridische toets 
te laten uitvoeren op de verordening. Dit voornemen heeft plaatsgemaakt voor het bezoeken 
van een speciale bijeenkomst van adviesbureau Stimulansz voor gemeenten met een concept 
integrale verordening. Op basis van de kennis en expertise die daar kon worden uitgewisseld is 
de conclusie getrokken dat het niet nodig was om nog een aanvullende juridische toets uit te 
laten voeren. Tijdens de bijeenkomst werd geadviseerd om in de inleiding/algemene 
bepalingen specifiek stil te staan bij de geest van de Wet en ons beleid, omdat dit de als basis 
dient voor de hele verordening. 
Verschuiving van het artikel klachtenregeling 
Het artikel over de klachtenregeling is verschoven van de specifieke bepalingen WMO naar het 
algemene deel, omdat deze ook van toepassing is op de twee andere wetten. 

Argumentatie tegenprestatie in het raadsvoorstel 
De verordening gaat ook over de tegenprestatie en de wijze waarop we deze kunnen inzetten. 
Er ligt nog een vraag van de raad om de voor- en nadelen van de tegenprestatie te duiden. 
Deze duiding nemen we mee in het bijgevoegde raadsvoorstel. 

U wordt voorgesteld alle documenten vast te stellen en voor te leggen aan de gemeenteraad. 

B. Concept nadere regels WMO/Jeugdhulp 

Belangrijkste wijzigingen 
Samenvoeging nadere regels WMO en Jeugdhulp 
Conform de verordening sociaal domein zijn de nadere regels voor WMO/Jeugdhulp 
samengevoegd en waar mogelijk integraal beschreven. Voor WMO en Jeugdhulp was er door 
de aanpassing van de verordening ook een directe urgentie om de nadere regels aan te 
passen, aangezien beide regelgevingen met elkaar moeten sluiten. Ten opzichte van de oude 
verordeningen en nadere regels Wmo en Jeugd zijn er onder andere artikelen verplaatst van 
de verordening naar de nadere regels en andersom. Voor de participatiewet was dit niet aan 
de orde er niet. Als uitwerking van de Participatiewet zijn er naast de verordening diverse 
beleidsregels. Deze zijn in 2015 geactualiseerd. In verband met de tijdsdruk is er nu gekozen 
om de nadere regels alleen voor WMO en Jeugdhulp te integreren. Voor 2018 wordt er 
overwogen om ook de participatiewet toe te voegen aan de nadere regels. 

Om het integraal proces te verankeren in de verordening is ervoor gekozen om alle artikelen in 
de nadere regels rondom het toegangsproces vanuit de WMO en jeugdhulp te verschuiven naar 
de verordening. Deze artikelen maken daardoor geen onderdeel meer uit van de nadere 
regels. 

Verschuiving van verordening naar nadere regels 
Voor de artikelen met betrekking tot de Wmo maatwerkvoorzieningen geldt dat deze zijn 
verplaatst van de verordening naar de nadere regels. Reden hiervoor is dat dit een uitwerking 
betreft van artikel 14 uit de Verordening Sociaal Domein Woudenberg en daarmee beter past 
in de nadere regels. Tevens wordt hiermee uniformiteit in de artikelen met betrekking tot de 
Jeugdwet en de Wmo vergroot. Voor de beschrijving van de maatwerkvoorzieningen is 
aansluiting gezocht bij de beschrijving van gemeente Amersfoort aangezien het de inkoop van 
dezelfde maatwerkvoorzieningen betreft. 

Maatwerk als sluitsteen 
Het artikel maatwerk als sluitsteen is in de nadere regels komen te vervallen. Het betrof een 
herhaling van de afwegingscriteria zoals genoemd in de Verordening Sociaal Domein 
Woudenberg in artikel 9. 

Interne en regionale afstemming 
Naast de reacties vanuit de inspraakperiode vindt er in de komende maanden ook nog interne 
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en regionale afstemming plaats. Ook dit kan leiden tot (kleine) aanpassingen in de definitieve 
versie. 

Beoogd resultaat (hoe) 

Vaststelling Integrale verordening en nadere regels sociaal domein 

Communicatie 

Concept Verordening 
Na vaststelling van de verordening wordt dit officieel (gemeentenieuws en officiële 
bekendmakingen.nl) kenbaar gemaakt. 
concept nadere regeis 
Na vaststelling van dit collegevoorstel wordt de mogelijkheid tot inspraak gecommuniceerd via 
het gemeentenieuws, de website, twitter en de nieuwsbrief van de gemeente. 

Aanpak/uitvoering 

Nadere regels 
18-04; Concept-Nadere regels ter advies versturen aan Adviesraad Sociaal Domein en 

inspraak naar buiten communiceren. 
30-05: Einde adviestermijn Adviesraad Sociaal Domein/inspraakperiode 
30-05: Opstellen B&W advies met inspraaknotitie, uitkomsten uit intern overleg met 

medewerkers die met de uitvoering belast zijn én regionale afstemming. 
Collegeadvies naar B&W 

06-06: B&W besluit in te stemmen met concept-nadere regels 
B&W besluit voor kennisgeving aanbieden aan de gemeenteraad 

Verordening sociaai domein 
Na vaststelling van de inspraaknotitie door het college, wordt deze met de verordening 
toegezonden aan de inwoner en de Adviesraad die een inspraak/adviesreactie hebben 
geleverd. Zij worden geïnformeerd over het voorstel om de verordening vast te stellen in de 
raad van 18 mei 2017 en worden uitgenodigd voor de raadscommissie van 9 mei 2017. 
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