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Advies aanpassing Verordening Jeugdhulp en WMO
en bijbehorende Nadere Regels 2022

Geacht college,
Op 20 oktober ontvingen wij de conceptstukken van de nieuwe versies Regelgeving Jeugd en WMO,
uw raadsvoorstel met daarin motivatie en overzicht van wijzigingen, alsmede een persbericht.
Binnen de Adviesraad hebben respectievelijk de werkgroepen Jeugd en WMO over de verschillende
verordeningen gebogen.
Met dit schrijven geven wij onze reactie op de aangepaste regelgeving Verordeningen Jeugdhulp en
WMO, de Nadere Regels, alsook de communicatie hierover.
Verordening Jeugdhulp en Nadere Regels:
Wij stemmen in met de voorgestelde wijziging om art. 3 uit de Nadere Regels te verwijderen en op
te nemen in art. 16 eerste lid in de Verordening.
Eveneens kunnen wij ons vinden in de toevoeging van de zinsnede in de Nadere Regels van art. 3.
Onderscheid formele en informele hulp: “…. en personen behorende tot het sociaal netwerk van de
cliënt.”
Verordening WMO en Nadere Regels.
In twee rondes zijn de documenten met onze werkgroep WMO besproken en zijn voorstellen voor
aanpassing vanuit inwonersperspectief gedaan. Er zijn in aanzienlijke mate aanpassingen gedaan die
recht doen aan onze voorstellen.
Wij kunnen instemmen met de voorgestelde wijzigingen in de Verordening WMO en de Nadere
Regels.
Ter bescherming van cliënten hebben we bij terugvordering (art. 39) een mogelijke rol voor de GKB
genoemd. Wij vinden geen alternatief voorstel van u. Dit punt zal bij toekomstige aanpassingen onze
aandacht hebben.
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Communicatie
Wij geven hierbij opnieuw aan dat wij de taal van de regelgeving onvoldoende toegankelijk vinden
voor het brede publiek. Wij wijzen hierbij met name op de Nadere Regels, die toch bedoeld zijn om
het gestelde in de Verordening toepasbaar en helder communiceerbaar te maken.
De opdeling van hoofdstuk 3 van de Nadere Regels geeft een duidelijker structuur aan de inhoud.
Hopelijk zal - voor de vindbaarheid van informatie - op termijn in de formele publicatie ook de
hoofdstukindeling vermeld worden.
Wij stellen het op prijs dat u in uw toelichting aan de gemeenteraad aangeeft de
communicatieproblematiek te onderkennen en hierover in gesprek met de ASD te willen blijven en
zien uit naar een voorstel om met u in gesprek te gaan over aanpak publiekscommunicatie
gemeentelijke regelgeving.

Met vriendelijke groet,

Alma den Hertog,
Voorzitter Adviesraad Sociaal Domein Midden Groningen
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