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  Datum inboeken :  

Openbaar  Ja Internet Ja 

naar RAAD Ja OR  Nee 

Communicatie Nee Europese regelgeving Nee 

via COMMISSIE  Nee 

Anders:  
  

 
Onderwerp : Nadere regels verordening sociaal domein (Jeugdwet en Wmo) 2023 
  
Advies  : - Instemmen met de nadere regels verordening sociaal domein 

(Jeugdwet en Wmo) 2023; 

- De nadere regels publiceren op de gebruikelijke wijze; 

- De gemeenteraad via de ingekomen stukken van het genomen besluit  

en bijbehorend document op de hoogte stellen. 

 

 

Datum Ambtenaar Pho Griffier 
Afdelings-

hoofd 

7 december 2022  R. de Paus/M. Meeuwenoord 
M. van de 

Graaf 
       

 

Additioneel Advies Paraaf: 

«VrijeVelden_AdditioneelAdvies_Iterate_St»  
N.v.t.  

«VrijeVelden_AdditioneelAdvies_Iterate_En»  «VrijeVelden_AdditioneelAdvies_Iterate_En»   

 Conform 

advies 

Bespreken Datum Opmerkingen 

Burgemeester MJ  221219  

Wethouder HJM  221219  

Wethouder MvdG  221219  

Wethouder DdK  221219  

Secretaris DR  221214  

 
 

 

 

Datum vergadering B&W: 20 december 2022 Agendapunt: O12. 

Besluit: 

Openbare besluitenlijst B&W vergadering d.d. 20 december 2022: 

Akkoord. 

 

 

 

 

 

 

Retour naar afdeling op: 

Ter archivering aangeboden op:  
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Inleiding 

Bij de integrale verordening Sociaal Domein horen nadere regels. In de nadere regels 

verordening sociaal domein (Jeugdwet en Wmo) staan beleidsregels die jaarlijks geactualiseerd 

worden op basis van veranderingen in wet- en regelgeving, jurisprudentie en aanpassingen in 

de integrale verordening Sociaal Domein. De actualiseerde nadere regels worden hierbij ter 

instemming aan u voorgelegd.  

 

Centrale vraag 

Kunt u instemmen met de aangepaste nadere regels verordening sociaal domein (Jeugdwet en 

Wmo) 2023? 

 

Beoogd resultaat (wat) 

Duidelijkheid voor gebruikers, beoordelaars en uitvoerders van de Jeugdwet en Wmo over de 

aanvraag, afhandeling en tarieven die hierop betrekking hebben. 

 

Kader 

- Wmo 2015; 

- Jeugdwet 2015; 

- Integrale verordening Sociaal Domein 2023. 

 

Argumenten 

De aanpassingen in de nadere regels zien met name op meer eenduidige terminologie, een 

verheldering van tekst en een betere aansluiting bij de verordening sociaal domein, de 

beleidsregels beschermd wonen en jurisprudentie. Er zijn geen wezenlijke inhoudelijke 

wijzigingen. Alle wijzigingen, anders dat taal- en schrijffouten, zijn opgenomen in de was-

wordt-tabel.   

 

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. 

 

Maatschappelijke participatie 

Coöperatie De Kleine Schans heeft input geleverd voor deze actualisatie.  

 

Coronavirus 

N.v.t.  

 

Financiële consequenties                       op juistheid beoordeeld door N.V.T. 

De nadere regels hebben geen financiële consequenties. 

 

Aanpak/uitvoering 

Na vaststelling van de nadere regels verordening sociaal domein (Jeugdwet en Wmo) 2023 

zullen deze worden deze gedeeld met de inwoners middels publicatie via officiële 

bekendmakingen.nl. De vastgestelde nadere regels worden gedeeld met onze 

uitvoeringsorganisatie van de Jeugdwet en de Wmo, Coöperatie De Kleine Schans. 

 

Bijlagen 

1a. Nadere regels verordening sociaal domein (Jeugdwet en Wmo) 2023 

1b. Was-wordt-tabel nadere regels verordening sociaal domein (Jeugdwet en Wmo) 2023 

 


