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Centrale vraag
Kunt u instemmen met de aangepaste nadere regels en het financieel besluit jeugdhulp en 
Wmo, de aangepaste beleidsregels beschermd wonen en de nadere regels landelijke 
toegankelijkheid maatschappelijke opvang Woudenberg 2020?

Beoogd resultaat (wat)
Duidelijkheid voor gebruikers, beoordelaars en uitvoerders van de jeugdhulp, Wmo en 
beschermd wonen over de aanvraag en afhandeling en tarieven die hierop betrekking hebben.

Inleiding
Bij de integrale verordening Sociaal Domein horen nadere regels Jeugdhulp en Wmo en het 
financieel besluit Jeugdhulp en Wmo. In de nadere regels staan beleidsregels die aangepast 
moeten worden naar aanleiding van aanpassingen in de integrale verordening Sociaal Domein. 
En in het financieel besluit staan de tarieven voor persoonsgebonden budget (pgb) en andere 
relevante tarieven die jaarlijks wijzigen in verband met nieuwe inkoop danwel indexering van 
de tarieven.
Daarnaast heeft u op 20 december 2018 ingestemd met de beleidsregels beschermd wonen 
voor 2019. Deze beleidsregels vragen voor 2020 op verschillende punten om aanpassing. De 
drie aangepaste documenten worden hierbij ter goedkeuring aan u voorgelegd.

1.2 Mogelijke aanpassing in verband met wijziging minimumlonen
In verband met mogelijke wettelijke wijzigingen en aanpassing van de minimumlonen is een 
tussentijdse aanpassing, in de loop van 2020, van de pgb-tarieven mogelijk noodzakelijk. Van 
rijkswege voIgt waarschijniijk een aantal wetswijzigingen met betrekking tot het minimumloon 
informele zorg (50%) pgb en ZZP (75% pgb). Op grond hiervan zullen de tarieven mogelijk 
aangepast moeten worden. Ook worden de minimumlonen op 1 januari en 1 juli aangepast. Op 
basis van deze wettelijke verhogingen beoordelen wij of aanpassing van onze tarieven 
noodzakelijk is.

1. Actualisering Financieel Besluit Jeugdhulp en Wmo 2018
1.1. Actualisering tarieven Jeugdhulp en Wmo
In het Financieel Besluit worden de tarieven aangegeven waarop onder andere aanspraak kan 
worden gedaan ingeval men een persoonsgebonden budget wenst. Deze tarieven zijn 
onderhevig aan nieuwe overeenkomsten die door middel van inkoop zijn overeengekomen 
danwel aan het doorvoeren van met aanbieders afgesproken indexeringen per 1 januari van 
enig jaar.
Voor het vaststellen van de van toepassing zijnde pgb-tarieven wordt uitgegaan van 
verschillende percentages zoals in artikel 10 van de integrale verordening Sociaal Domein is 
aangegeven. Zijnde 90% van het tarief zoals vastgesteld voor zorg in nature (ZIN) door een 
professionele instelling, 75% van dat ZIN-tarief bij een zelfstandig werkende professional en 
50% van dat tarief bij een persoon uit het sociaal network.

Kader
- Wmo 2015;
- Jeugdwet 2015;

Integrale verordening Sociaal Domein 2019;
Besluit college Centrale toegang beschermd wonen (oktober 2018, Verseonnr. 214617) 
Regionaal beleidskader'Moed moet'opvang en bescherming (augustus 2017,
Verseonnr. 191330).
Besluit ondertekening convenant landelijke toegankelijkheid maatschappelijke opvang 
(mei 2019, Verseonnr. 226496)
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2.3 Verwijdering nadere regels over algemene voorziening huishoudelijk hulp
Met het schrappen van de algemene voorziening huishoudelijk hulp uit de verordening zijn 
nadere regels over deze voorziening niet meer van toepassing.

3.3. Toegang tot beschermd wonen vindt plaats op basis van een arrangement 
Naast verblijf binnen een woonomgeving, van waaruit structuur, veiligheid en bescherming 
wordt geboden, wordt ook maatwerk geboden in de vorm van een arrangement. Een 
arrangement is gericht op zelfredzaamheid en participatie waarbij de invulling afhankelijk is 
van de situatie van de client. Een arrangement kan gericht zijn op bevorderen van die 
zelfredzaamheid en participatie, behoud of waar mogelijk bevorderen daarvan, of op het 
voorkomen van achteruitgang of ondersteunen van niet vermijdbare achteruitgang. Een 
arrangement kan worden aangevuld met dagactiviteiten afhankelijk van waartoe de client in 
staat is en het bijdraagt aan het vergroten van zijn zelfstandigheid en participatie.

3. Aangepaste regels beschermd wonen
3.1 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. Dm 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, en voor de 
gemeenten zelf waar mogelijk aanvragen voor beschermd wonen en/of opvang 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.

3.2. 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 centrumgemeenten hebben in 2016 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 (art. 2.3.5. 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 verdiepingsvragen voor opgesteld.

2. Nadere regels jeugdhulp en Wmo
2.1 Beleidsregels geven duidelijkheid
Om te komen tot een nadere beschrijving van de Integrale verordening sociaal domein ten 
aanzien van jeugdhulp en Wmo en een eenduidige uitvoering worden door het college 
beleidsregels vastgesteld.

2.2 Toevoeging lijst van algemeen gebruikelijke voorzieningen
In artikel 10 is een lijst met algemeen gebruikelijke voorziening toegevoegd. Dit is een 
voorziening die voldoet aan de volgende criteria en daarom niet (meer) voor vergoeding vanuit 
de Wmo in aanmerking komt:
• Niet speciaal bedoeld voor personen met een beperking, en;
• Verkrijgbaar in de reguliere handel, en;

Behoort voor een persoon zonder beperkingen in een financieel vergelijkbare positie tot 
het normale aanschaffingspatroon.
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Aanpak/uitvoering
Na vaststelling van de nadere regels en het financieel besluit jeugdhulp en Wmo, de 
aangepaste beleidsregels beschermd wonen en de nadere regels landelijke toegankelijkheid 
maatschappelijke opvang Woudenberg 2020 zullen worden deze gedeeld met de inwoners 
middels publicatie via het gemeentenieuws en officiele bekendmakingen.nl. Aan de Cobperatie 
De Kleine Schans, als uitvoerder van de wet- en regelgeving binnen het sociaal domein de 
stukken worden uitgereikt.

4. Nadere regels landelijke toegankelijkheid maatschappelijke opvang Woudenberg 2020 
Als centrumgemeente is Amersfoort verantwoordelijk voor het regelen van maatschappelijke 
opvang voor inwoners van de regio. Dit deed zij op basis van een handreiking en een 
convenant uit 2014. Deze handreiking is begin vorig jaar aangepast en ook de daarbij horende 
beleidsregels zijn toen gewijzigd. Het wijzigen van de handreiking en daarbij horende 
beleidsregels leidt ertoe dat het convenant landelijke toegankelijkheid opnieuw getekend moet 
worden, dit keer door alle gemeenten.

3.5 Aanpassing van de nadere regels omtrent pgb
Naar aanleiding van de verandering van de arrangementen zijn de regels omtrent het 
vaststellen van het soort pgb voor Beschermd Wonen aangepast, evenals de bepaling van het 
uurtarief en het aantal gei'ndiceerde uren. Ook zijn de stappen van zorgvraag tot het 
vaststellen van het pgb nader omschreven.

Bijiagen
la. Nadere regels verordening sociaal domein 2020 (jeugdhulp en Wmo)
lb. Financieel besluitmaatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp 2020
lc. Beleidsregels beschermd wonen (2020)
ld. Nadere regels landelijke toegankelijkheid maatschappelijke opvang Woudenberg 2020

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

Financiele consequenties
Het financieel besluit en de nadere regels zijn conform eerdere contractafspraken en het 
inkoopvoorstel en hebben geen verder financiele consequenties.

In mei 2019 is afgesproken dat de gemeente Amersfoort en regiogemeenten het convenant 
ieder afzonderlijk zouden tekenen. De gemeente Amersfoort heeft daarna binnen 3 maanden 
de nieuwe beleidsregels geimplementeerd. Aangezien Amersfoort zorgdraagt als 
centrumgemeente voor de toegang van de Maatschappelijke Opvang in de regio was daarmee 
in de praktijk de landelijke toegankelijkheid voldoende gewaarborgd. Ook de gemeente 
Woudenberg dient deze beleidsregels echter op te nemen.

3.4 Aanpassing van de arrangementen
In deze nieuwe nadere regels beschermd wonen zijn de arrangementen aangepast. De 
urenindeling binnen de arrangementen zijn afkomstig uit de oude ZZP indeling en er is een 
bandbreedte in het aantal uren vastgesteld en een indeling in functieniveau (zie bijiage 2 van 
de nadere regels). Binnen elk arrangement zijn er twee functieniveaus (MBO voor collectieve 
en/of basis ondersteuning en HBO voor individuele en/of specialistische ondersteuning). Deze 
bandbreedte wordt als voldoende verondersteld om de in het persoonlijke plan/uitvoeringsplan 
opgenomen taken en doelen te behalen. Het is aan de aanbieder en client om hierin te 
prioriteren.

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


