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ONDERWERP

nadere regels Wmo en Jeugd 2021 en algemeen gebruikelijke voorzieningen

Geachte raadsleden,
Op 10 december 2020 bespreekt u de verordening Wmo en Jeugd 2021 in de commissie
Algemeen en Sociaal. In deze verordening is onder meer opgenomen dat het college nadere
regels kan of moet stellen.
Op 8 december 2020 heeft het college de nadere regels Wmo en Jeugd 2021, onder
voorbehoud van vaststelling van de verordening Wmo en Jeugd 2021 door de gemeenteraad,
vastgesteld. Het vaststellen van de nadere regels is een bevoegdheid van het college. In de
Nadere regels Wmo en Jeugd 2021 maakt het college, op onderdelen, gebruik van de
bevoegdheid die de gemeenteraad geeft in de verordening. Hiermee vormen ze een nadere
uitwerking van de Verordening en zijn ze hiermee onlosmakelijk verbonden. Om u een volledig
beeld te geven van de lokale wetgeving per 1 januari 2021 voor de Wmo en Jeugd sturen wij u
hierbij deze nadere regels, evenals de bijlage Gebruikelijke Hulp, onderdeel van deze nadere
regels. Hiermee informeren wij u over hoe het college de nadere regels wil invullen. Deze
nadere regels zijn ook besproken met een delegatie van de Wmo-adviesraad. Zij zijn akkoord
met deze nadere regels.
Aan de herziening van de beleidsregels wordt nog gewerkt. Na vaststelling van deze
beleidsregels zullen wij de raad hierover informeren. Als nieuwe beleidsregel is bijgaande lijst
algemeen gebruikelijke voorzieningen vastgesteld op 8 december 2020. De beleidsregel zal in
de decentrale regelingenbank worden opgenomen en op de website van de gemeente
Vlissingen worden geplaatst. Algemeen gebruikelijke voorzieningen vergoeden we in principe
niet meer.
Overigens blijft gelden dat het altijd maatwerk is; het blijft dus een individuele afweging of iets
voor een specifieke inwoner algemeen gebruikelijk is of niet.
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Bij de (her)beoordeling van verzoeken om ondersteuning in het kader van de Wmo of
Jeugdwet is de insteek: begrenzen en grip krijgen op de uitgaven maar wel met gevoel voor de
menselijke maat.
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