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Beleidsregels Wmo/Jeugdwet: 
 Verzoek van de gemeente is om samen met "aandachtsvelders" uit de Wmo-raad en 
(ervarings)deskundigen uit de achterban van de Wmo-raad in de maanden juli-augustus sessies van 
circa 2 uur te houden om nieuwe beleidsregels te formuleren.  
  
Achtergrondinformatie: 
Juridisch gezien is de wet leidend (hier met name Wmo, Jeugdwet, Algemene Wet Bestuursrecht). 
Daarop volgt op gemeentelijk niveau de Verordening, vast te stellen door de gemeenteraad. Voor de 
uitvoeringspraktijk kan het college, uiteraard in overeenstemming met de Verordening, Beleidsregels 
vaststellen. De gemeente Hellendoorn heeft nu nog alleen beleidsregels voor HO en voor 
begeleiding/dagbesteding. We zijn nu bezig met 'ronde 1 beleidsregels'. Daarna volgt aanpassing 
Verordening, ook vanwege wettelijke veranderingen als gevolg van abonnementstarief miv 2020. Er 
zullen nog meer rondes Beleidsregels volgen.  
Om praktische redenen kiezen we er voor om met thematische beleidsregels te werken. Dit maakt 
het eenvoudiger en sneller om op onderdelen beleidsregels aan te passen.  
  
Aanscherping van beleidsregels is interventie 1 uit het Twynstra Gudde rapport. Beleidsregels zijn 
niet ‘het ei van Columbus’ om kosten te reduceren. Maar ze helpen wel daaraan mee. Want ze geven 
de Wmo- en jeugdconsulenten een stevigere bestuurlijke en juridische opdracht om strenger te 
indiceren. Consulenten geven ook aan behoefte te hebben aan meer standaardisering om de 
taakstellingen te kunnen realiseren.  Beleidsregels zijn daarnaast  communicatiedragers van de 
gewenste transformatie van de zorg.  
  
Een continu proces intern en extern 
We staan wat ons betreft aan het begin van een dynamische beleidscyclus als gevolg van een steeds 
nauwer en goed geolied samenspel: intern tussen beleid-juridisch-uitvoering in en tussen de 
kolommen van het Sociale Domein en extern door co-creatie en sparren over aanscherping en 
innovatie van beleid met externe partners, waarbij de Wmo-raad een natuurlijke en belangrijke 
partner is. We verwachten regelmatig nieuwe en/of aangepaste beleidsregels aan het college voor te 
leggen. Het kan daarbij voorkomen dat we beleidsregels weer intrekken als blijkt dat ze niet of zelfs 
averechts werken, of wettelijk gezien toch niet kunnen. Er blijft natuurlijk altijd een spanning bestaan 
tussen de wens om maatwerk te leveren, oplossings- en inwonergericht ondersteuning te bieden, en 
de wens om meer zaken te standaardiseren voor meer grip, eenduidigheid en kostenbeheersing.  
Het zou fijn zijn als de Wmo-raad in de vergadering van 9 september een advies aan het college kan 
geven over de dan voorliggende set van beleidsregels.  
   
Op de volgende onderdelen liggen nu 'halffabricaten' voor beleidsregels gereed, die we in sessies 
met Wmo-raad en consulenten willen voltooien: 
o   Gebruikelijke hulp jeugd, van ouders aan minderjarige kinderen (Jeugdwet) 
o   Begrippen algemeen gebruikelijk, verwijtbaar en vermijdbaar  (Jeugdwet en Wmo) 
o   Trapliften, scootmobiels (Wmo) 
o   Begeleiding en dagbesteding (Wmo) 
o   Weigeringsgronden (Wmo ZiN)  
  
 


