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: 20200010
: Adviesrapport doorontwikkeling Wmo verordening

Geachte College,
Op 22 juli ontvingen wij het verzoek om advies uit te brengen over het adviesrapport
doorontwikkeling van de Wmo verordening. Het gaat hierbij om het advies voor de keuze van de
aanpak van een toekomstbestendige verordening.
Wij adviseren om te kiezen voor de omgekeerde verordening.
Dit in het kader van de doorontwikkeling van het integrale beleid en de regelgeving rond zorg, welzijn
en jeugdhulp. De adviesraad stelt de vorming van één integrale verordening voor van de Wmo en de
Jeugdwet. Onze ambitie is om daarbinnen zoveel mogelijk onderdelen van de Wmo en de Jeugdwet
te stroomlijnen en op eenduidige wijze te organiseren. Zo sluit je ook aan bij de beleidsplannen
Ondersteuning Thuis, beleidsplan Wmo en Jeugdzorg en inkoop Wmo.
Werken volgens de omgekeerde toets draagt bij aan een betere dienstverlening.
Wij stellen een nieuwe integrale verordening voor in ieder geval voor Wmo en Jeugd. Bekijk welke
aspecten je samen kunt voegen. Houdt dit werkbaar voor iedereen. Een verordening die uitgaat van
de hulpvraag van de inwoner. En kijk naar het effect dat je wilt bereiken voor de inwoner. Zonder
hierbij de wet- en regelgeving uit het oog te verliezen. Ga op zoek naar oplossingen die passen bij de
situatie van die inwoners. Door te werken vanuit een integrale verordening kunnen we de inwoners
ondersteunen, waar het de mensen zelf niet (meer) lukt.
In het verlengde hiervan is het belangrijk dat we goed met elkaar bekijken welke thema’s niet
thuishoren in de verordening. En welke thema’s uitgewerkt moeten worden op beleidsniveau. Neem
de tijd voor het onderzoeken en het implementeren van de integrale verordening. Zodat er een
toekomstbestendige verordening komt. Door nu de tijd te nemen om een en ander goed neer te
zetten, levert in de uitwerking weer tijd op.
De adviesraad wil graag betrokken blijven bij de uitwerking van de beleidsregels, de uitvoering en
evaluatie van de verordening. Dit zoals ook in het adviesrapport genoemd staat. Wij zijn bereid om
hierin mee te denken en te adviseren.

Met hartelijke groet,
namens de adviesraad

Henny Jansen
Vice -Voorzitter
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