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Aanleiding 
 
 De memo wordt opgesteld op initiatief van het college als onderdeel van de actieve 

informatieplicht 
 
 
Inleiding 
Momenteel wordt gewerkt aan één integrale verordening voor het sociaal domein. Alle 
huidige verordeningen die we als gemeente hebben op het gebied van de Wmo, de 
Jeugdwet en de Participatiewet komen samen in deze nieuwe verordening. In twee 
bijeenkomsten van de BUCH-brede klankbordgroep sociaal domein bent u hierover 
geïnformeerd. Over de planning was met de BUCH raden afgesproken dat de verordening 
eind januari/begin februari zou worden besproken in de gemeenteraad. 
 
Nieuwe Wmo modelverordening van VNG 
Woensdag 30 november heeft de VNG een nieuwe modelverordening Wmo gepubliceerd. 
VNG had eerder aangegeven deze zomer al met een gewijzigd model te komen, maar dat 
bleek niet haalbaar en publicatie werd steeds opnieuw uitgesteld. De publicatie van het 
model viel nu precies gelijk met het moment dat de ambtelijke voorbereiding van de integrale 
verordening was afgerond en dat het stuk gereed was voor bespreking in de colleges.  
 
De belangrijkste aanleiding voor de nieuwe modelverordening is de uitspraak van de 
Centrale Raad van Beroep in een aantal Nederlandse gemeenten over de huishoudelijke 
hulp. Deze uitspraak heeft ertoe geleid dat VNG adviseert anders om te gaan met een aantal 
bepalingen waarbij in het oude model de raad zijn bevoegdheden aan het college delegeert. 
VNG geeft aan dat bij nader inzien de WMO 2015 niet altijd ruimte biedt voor dit soort 
delegatiebepalingen. 
 
De veranderingen in de VNG modelverordening voor de Wmo moeten worden verwerkt in de 
concept integrale verordening sociaal domein voor de BUCH gemeenten. Om die reden kan 
de eerder afgesproken planning voor besluitvorming niet worden gehaald. 
 
Nieuwe planning 
Momenteel maken we een nieuwe planning waarbij we uitgaan van besluitvorming door de 
raden  in de raadsvergaderingen van eind maart/begin april. In de nieuw te maken versie 
zullen we de wijzigingen die VNG in de modelverordening heeft gedaan verwerken. 
Daarnaast houden we de landelijke besluitvorming rondom beschut werk in de gaten om te 
kijken of deze wijziging ook direct meegenomen kan worden. 


