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Programma

• Algemene toelichting op de concept integrale verordening 

• Toelichting resultaatsturing in de WMO

• Twee rondes van drie parallelle verdiepings-sessies 

• Eigen bijdragen Wmo 

• PGB voor Wmo en jeugd

• Beschut werk

• Afsluiting en vervolgafspraken



Uitgangspunten

• Eén verordening sociaal domein ipv negen verordeningen Jeugd, Wmo en 

Participatiewet

• Eerder gemaakte keuzes stellen we niet opnieuw ter discussie, tenzij:

• Deze niet sporen met het integraal beleidskader

• Deze zijn ingehaald door de actualiteit

• De ervaring in de uitvoering vraagt om wijzigingen

• Waar mogelijk brengen we beleid over van ‘besluit’ naar ‘verordening’



Algemene opmerkingen

• Waar nu BUCH staat komt gemeentenaam

• Deze versie is nog concept: wordt ook nog besproken met uitvoering, adviesraden en jurist

• Een toelichting op de verordening is in de maak

• De definitieve concept verordening wordt ter besluitvorming voorgelegd in de vier 
afzonderlijke BUCH raden en  commissies/carrousel

• Raden kunnen door te amenderen (lokale) wijzigingen aanbrengen op het definitieve BUCH 
concept

• De huidige verordeningen in de BUCH zijn al 99% gelijk, voor de werkorganisatie wenselijk 
dit zoveel als mogelijk zo te houden



H.1 Algemene bepalingen

• Reikwijdte van de verordening: Jeugdwet WMO 2015, Participatiewet, IOAW, IOAZ 
en de Wet Passend Onderwijs

• Voor begrippen volgen we de wetten, verder alleen opgenomen als ze niet uit één 
van de wetten volgen

• Integrale begrippen bijvoorbeeld:

• Algemene voorziening

• Maatwerkvoorziening 

• Ondersteuningsplan



H2. Integrale benadering

• Proces van melding ondersteuningsvraag tot beschikken van maatwerkvoorziening 
wordt omschreven

• Vooral voor ondersteuningsvragen Participatiewet is dit nieuw

• Art 4) Aanvraag Participatiewet (uitkering) is bij wet geregeld, Wmo en Jeugd is aan 
gemeenten

• Art 5) afweging maatwerk: niet eerder in verordening opgenomen

• Art 6) PGB: beleid vanuit besluiten Jeugd en Wmo overgebracht naar verordening 
(zie ook deelsessie pgb)



H3. Voorzieningen

• Alle maatwerkvoorzieningen op grond van de Jeugdwet, WMO 2015, 

Participatiewet, IOAW en IOAZ bij elkaar

• Voor Participatiewet is dit een nieuwe vorm van presenteren



H4. Specifieke bepalingen Jeugdwet

• Voor jeugd geldt dat ook andere partijen kunnen doorverwijzen naar een 

jeugdhulpaanbieder. Een school kan dit alleen naar dyslexiezorg.

• Ook Veilig Thuis kan doorverwijzen naar aanbieders.



H5. Specifieke bepalingen Wmo

• Art. 17) eigen bijdragen: 

• Lid 1 is gewijzigd van is naar kan. Geeft meer ruimte aan het college om eigen bijdragen 

al dan niet op te leggen.

• Lid 3 is toegevoegd nav een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep. Dit is nog een 

concepttekst. In de klankbordgroep van 23 november bespreken we dit onderwerp met 

u.



H6. Specifieke bepalingen Participatiewet

• Grootste deel van de zes verordeningen ihkv de Participatiewet komen hierin terug

• Verordening Verrekening Bestuurlijk Boete bij recidive vervalt van rechtswege (komt 
dus niet terug)

• Castricum heeft in 2015 in de Afstemmingsverordening een aantal andere keuzes 
gemaakt dan de andere gemeenten, deze zijn zichtbaar gemaakt (art 41, art 44, art 
45).

• Aangekondigde wetswijziging over Beschut werk (zie ook deelsessie)

• Het niet nakomen van de verplichtingen van de Wet Taaleis is verwerkt als gedraging 
van de tweede categorie voor het afstemmen van de uitkering



H7. Herziening, intrekking, terugvordering en 

beëindiging

• Art. 50, 51, 52) Bepalingen uit de jeugd, wmo verordening en de 

afstemmingsverordening ihkv de participatiewet samengetrokken en 

gelijkgesteld.

• Aanzet voor integraal handhavingsbeleid en -uitvoering

• De artikelen 54 en 55 zijn aan de verordening toegevoegd om integraal 

inzichtelijk te maken dat deze aspecten in het kader van handhaving reeds 

door het college geregeld zijn.



H8. Overige bepalingen

• Hardheidsclausule om in bijzondere gevallen te kunnen afwijken

• Klachtenregeling van de verschillende gemeenten wordt gevolgd. Hiernaast 

hebben we nog bezwaar en beroep en de mediator sociaal domein. Dit 

onderwerp komt terug op de bijeenkomst van 23 november.



Vragen?

• Evt mailen naar e.vanbraak@bergen-nh.nl



Deelsessies (2 rondes)

• Sessie 1: Pgb voor Jeugd en Wmo (Raadszaal)

• Sessie 2: Eigen bijdrage in de Wmo (Commissiezaal 1)

• Sessie 3: Beschut werk (Commissiezaal 2)



Planning 

week datum wat

44 Woe 2 nov Bijeenkomst adviesraden 

45 7 nov Nieuwe versie verordening gereed voor verzending aan 

Klankbordgroep

47 21 nov

23 nov

Uiterlijke datum ontvangen adviezen van adviesraden

2e avond voor Klankbordgroep 

49 7 dec Verwerken uitkomst 2e klankbordgroep, adviezen Adviesraden 

in def versie Integrale verordening (incl toelichting)

50 13 dec Besluitvorming colleges

Dec/jan Bespreking in commissies

Jan/feb Besluitvorming in raden



Tot slot

• 23 november weer een klankbordgroep

• Onderwerpen:

• Aangepaste versie verordening

• Algemene voorziening schoonmaakondersteuning (uitspraak CRvB)

• Mediator sociaal domein

• Andere???


