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Actualisatie beleidsregels Wmo gemeente Emmen 2017

Geachte leden van de raad,
Ter kennisgeving zenden wij u de beleidsregels Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Emmen
2017. Deze beleidsregels zijn vastgesteld in de collegevergadering van 12 januari 2017 en treden met
terugwerkende kracht in werking op i januari 2017.
Inleiding
De Wet maatschappelijke ondersteuning schrijft voor dat de gemeente een verordening Wmo 2015
opstelt. Deze heeft u in gewijzigdevorm op 22 december 2016 vastgesteld.
In de verordening is aangegeven dat het college nadere regels stelt over de uitvoering van de Wmo 2015.
De nadere regels zijn opgenomen in de Beleidsregels Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente
Emmen2017·
Voor de volledigheid zenden wij u naast de geactualiseerde beleidsregels ook de nota van reacties van de
adviesraden mee. Op verzoek kunnen wij u een versie van de beleidsregels sturen waarin alle wijzigingen
zijn gemarkeerd.
Toelichting op de actualisatie
De beleidsregels hebben wij eerder geactualiseerd met ingang van i januari 2016 (zie onze brief van 17
december 2015, met als kenmerk 15.085204). De wijzigingen in 2017 hebben betrekking op:
•
•
•
•

de start van de Stichting de Toegang,
het vervallen van de algemene voorziening voor wassen en strijken,
kwaliteitseisen voor het PGB beschermd wonen,
diverse kleine aanpassingen: tekstueel en op omschrijvingen van enkele begrippen in de Wmo
(sociale netwerk, gebruikelijke hulp door minderjarige kinderen).
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Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Emmen,
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