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Bijlage 3: Motivering wijzigingen Besluit Wmo en jeugdhulp en beleidsregels Wmo 
 
 
Motivering Besluit 
In het Besluit zijn de tarieven opgenomen.   
Beschermd wonen 
De tarieven voor Beschermd wonen zijn in het Besluit opgenomen. Gemeente Almere organiseert de 
inkoop en alles wat samenhangt met de uitvoering. Dit middels een mandaatbesluit. In de regio is 
afgesproken om het tekstuele hierover in dat kader over te nemen van de verordening van de 
gemeente Almere.  
 
Wasservice 
Conform de gewijzigde verordening Wmo staan de bedragen uit de Nibudprijzengids 2022-2023 in het 
Besluit. Daar is de bijdrage in de kosten van de algemene voorziening wasservice op gebaseerd. 
 
Naleving contractuele afspraken met aanbieders 
In afstemming met de aanbieders maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en jeugdhulp worden de 
tarieven conform contract geïndexeerd per 2023. De indexatie is in lijn met de loonkostenontwikkeling 
in de sector en daarmee voldoen we aan de AMvB Reële prijs. De tariefsaanpassingen nemen wij op 
in het Besluit. 
 
Motivering beleidsregels 
Algemeen 
Mede op verzoek van de uitvoering zijn tekstuele aanpassingen gedaan ter verduidelijking en is voor 
de kenbaarheid informatie toegevoegd. Verder zijn de bijlagen opgenomen in de volgorde van hoe 
beleidsregels zijn ingedeeld.  
 
Mondelinge aanvraag 
De gewijzigde verordening Wmo maakt het mogelijk om een aanvraag mondeling in te dienen. Dit 
voorkomt dat het onnodig lang duurt voordat de inwoner gebruik kan maken van de ondersteuning die 
nodig is. Feitelijk gaat het om twee situaties. De eerste betreft inwoners voor wie de procedure 
rondom het indienen van een schriftelijke aanvraag tot onduidelijkheid leidt en de tweede betreft 
inwoners voor wie duidelijk is dat zij gebaat zijn met een voortvarende afhandeling van de procedure. 
In de uitvoering wordt ook gebruik gemaakt van een aanvraagformulier. Ook dit voorkomt onnodige 
wachttijd voor de inwoner. 
 
Gebruikelijke hulp 
De manier waarop wordt beoordeeld of een huisgenoot gebruikelijke hulp kan bieden is in 
overeenstemming gebracht met de nieuwe rechtspraak. De kern daarvan is dat het bij gebruikelijke 
hulp gaat om niet-professionele hulp. We houden nog steeds rekening met de aard van de relatie die 
de huisgenoot met de inwoner heeft. 
 
Huishoudelijke ondersteuning 
In 2017 heeft Bureau HHM voor Noordoostpolder onderzoek gedaan naar de normtijden voor 
huishoudelijke ondersteuning (HHM 2017). Die worden sindsdien gebruikt. In 2019 is een daarop 
gebaseerd normenkader ontwikkeld wat landelijk beschikbaar is (HHM 2019). Veel gemeenten maken 
gebruik van dat nieuwe kader. In de kern verschilt de feitelijke indicatie (aantal minuten per week) op 
basis van HHM 2019 niet van HHM 2017. Ook de basis- en incidentele huishoudelijke activiteiten en 
de frequentie waarmee die uitgevoerd moeten worden is hierin opgenomen. HHM 2019 is 
eenvoudiger toe te passen omdat het niet uitgaat van het indiceren in tijd voor diverse deeltaken van 
een bepaald resultaat. De te bereiken resultaten, zoals een schoon en leefbaar huis, zijn geclusterd in 
normtijden die als basis gelden. Dit normenkader bouwt voort op de rechtspraak van de Centrale 
Raad van Beroep in 2018. De basisnormen kunnen leiden tot minder en meer inzet. Voorbeelden 
wanneer daar sprake van is zijn uitgewerkt in de beleidsregels en sluiten deels al aan op hoe nu wordt 
gewerkt. 
 
Wasservice 
De raad heeft in september 2021 besloten met de vaststelling van het ‘Deelplan Wmo en 
Volksgezondheid 2.0’ dat een algemene voorziening wasservice wordt opgezet. Deze algemene 
voorziening is per 1 januari 2023 beschikbaar. Het resultaat (schone en draagbare kleding en ander 
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linnengoed) voor de inwoner blijft hetzelfde. De wasservice zorgt voor het wassen en drogen van de 
was voor inwoners die dat door beperkingen niet meer zelf of met hulp van anderen kunnen uitvoeren. 
De inwoner krijgt schone, gedroogde en opgevouwen was, maar het wordt op een andere manier 
georganiseerd. De was wordt thuis opgehaald en op de locatie van de wasservice gewassen en 
gedroogd en vervolgens weer opgevouwen thuisgebracht. Een maatwerkvoorziening blijft bestaan 
voor personen voor wie de algemene voorziening wasservice niet passend is. De werking van de 
wasservice en wanneer deze passend is, is uitgewerkt in de beleidsregels. 
 
 
 
 
 


