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Beleidsregels Wmo 2015

Geachte leden van de raad,

Middels deze brief informeren wij u graag over de beleidsregels Wmo 2015, die op 18
november 2014 door ons zijn vastgesteld.
De beleidsregels Wmo 2015 betreffen een uitwerking van de Verordening maatschappelijke
ondersteuning die uw Raad op 30 oktoberji. heeft aangenomen. De beleidsregels bevatten
afwegingskaders voor de door de gemeente te bieden maatschappelijke ondersteuning aan
ingezetenen die wegens beperkingen niet zelfredzaam zijn of kunnen participeren.
De beleidsregels geven aan hoe uitvoering wordt gegeven aan het wettelijke uitgangspunt. Het
wettelijke uitgangspunt is dan ook vertaald naar lokale resultaten. De beleidsregels geven aan
welke procedure bepalingen van toepassing zijn. Dit betreft het proces van melding tot
aanvraag en de daarop van toepassing zijnde wettelijke termijnen.
Tevens is een hoofdstuk opgenomen waarin de maatwerkvoorzieningen en de verschillende
vormen en eventueel te betalen bijdragen staan vermeld.
Er geldt een algemeen afwegingskader welke bij elke melding van een hulpvraag wordt
toegepast. Daarnaast geldt voor elk resultaat een afzonderlijk afwegingskader waar specifieke
kaders worden geschetst. De beleidsregels geven weer hoe belangen worden afgewogen om tot
een passend resultaat te komen. Er wordt niet langer claimgericht gewerkt, terwijl elke
aanvraag wel op dezelfde wijze wordt beoordeeld.
De beleidsregels zullen op gebruikelijke wijze worden gepubliceerd. Daarnaast bevat de Wmo
Nieuwsbrief een inhoudelijke uitwerking van voor nieuwe en bestaande cliënten van belang
zijnde onderwerpen.
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Wij vertrouwen u hiermee op de juiste wijze geïnformeerd te hebben. Indien u vragen heeft
ten aanzien van bovenstaande, verzoeken wij u om contact op te nemen met de afdeling
Maatschappelijke Zaken en Zorg.
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