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Geachte raad,

Hierbij treft u de beleidsregels Wmo 2oL7 en het Besluit Wmo zorT aan, zoals wij die in onze
vergadering van 13 december zo16 hebben vastgesteld.

Beleidsregels Wmo
De beleidsregels in de Wmo zijn bedoeld om de werkwijze binnen de Wmo te verduidelijken en
toelichting te geven op wat we verstaan onder allerlei voorzieningen. Thema's als melding,
toegang en gesprek zijn in de beleidsregels opgenomen. Ook de maatwerkvoorzieningen zoals
huishoudelijke ondersteuning, begeleiding en beschermd wonen zijn nader uitgewerkt in de
beleidsregels. Ook komt het persoonsgebonden budget uitgebreider aan de orde dan in de
verordening.
De beleidsregels zijn in samenwerking met de andere Leidse regiogemeenten voorbereid. De
beleidsregels en het Besluit sluiten aan op de resultaten van het bestuurlijk contracteren,
waarbij de Leidse Regio met zorgaanbieders afspraken heeft gemaakt over diverse
maatwerkvoorzieningen, zoals Huishoudelijke Ondersteuning en Begeleiding.
De beleidsregels zijn alleen aangepast daar waar de huidige beleidsregels onjuist zijn gebleken,

of in de praktijk tot onredelijke of onwenselijke beoordelingen leiden. Zo is er een tekst
toegevoegd over Lijfgebonden Ondersteuning. Onder bepaalde omstandigheden valt dit onder
de Wmo. Om duidelijkheid te scheppen wanneer Lijfgebonden ondersteuning onder de Wmo en
niet onder de zorgverzekeringswet valt is een tekst toegevoegd.
De beleidsregels passen ook binnen de adviezen die de Adviesraad Sociaal Domein heeft
uitgebracht over de conceptversie ervan.

Algemene Voorziening Huishoudelijke Ondersteuning
U heeft een amendement aangenomen (amendement D van 8 november zo16) om de nog niet
bestede Van Rijngelden de komende jaren te blijven gebruiken als
tegemoetkoming in de kosten van de algemene voorziening huishoudelijke hulp door het
huidige beleid voort te zetten. Zowel in de beleidsregels als in het Besluit treft u daarom een
voortzetting aan van hetgeen hierover in zo16 was opgenomen.

BesluitWmo
In het Besluit zijn de kostprijzen voor de eigen bijdrage begeleiding net als in zo16 gelijkgesteld
aan die van Huishoudelijke Ondersteuning. Oorspronkelijk was het de bedoeling om deze
kostprijzen voor begeleiding in zorT gelijk te stellen aan de daadwerkelijke kostprijs van
begeleiding. Er is echter nog onvoldoende inzicht in het effect van doorvoeren van de kostprijs
voor begeleiding voor de doelgroep. In de Leidse Regio wordt een onderzoek gedaan naar o.a.
dit effect, dat in zorT moet zijn gerealiseerd. Samen met de andere colleges in de Leidse Regio is
afgesproken om de eigen bijdragen voor dagbesteding en begeleiding in afwachting van dit
onderzoek in zotT niet al te verhogen tot de kostprijs van begeleiding maar net als in zo16 aan
te sluiten bij de kostprijs voor huishoudelijke ondersteuning.
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WmoVerordening
In het Besluit is net als in zo16 een artikel opgenomen over de hoogte van de kostprijs voor de
Algemene Voorziening Huishoudelijke Ondersteuning. De Centrale Raad van Beroep heeft een
uitspraak gedaan dat deze bedragen in de Wmo verordening moeten worden opgenomen. De
VNG heeft op go november zo16 een modelverordening bekend gemaakt. Daarin is meer
gewijzigd dan alleen het opnemen van de bijdrage voor de algemene Voorziening huishoudelijke
Ondersteuning. Het was niet meer mogelijk om alle gevolgen van deze modelverordening nog
voor r januari door het college en door uw raad te laten vaststellen.
Om toch tijdelijk een grondslag voor beleid te hebben vanaf r januari zorT en vastgestelde
bedragen, ook voor de Algemene Voorziening Huishoudelijke Ondersteuning, hebben wij de
beleidsregels Wmo 2ot7 en het Besluit Wmo zorT toch vastgesteld.
U krijgt in het eerste kwartaal 2or7 van ons een voorstel voor een wijziging van de Wmo
verordening Oegstgeest zot5 waarin deze uitspraak en de modelverordening van de VNG zijn
betrokken.
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