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Onderwerp: 

Beleidsregels en (financiële) Besluiten Jeugdhulp en Wmo 2017. 

Kennisnemen van: 

De veranderingen in de Beleidsregels en de Besluiten Jeugdhulp en Wmo 2017 als gevolg van landelijke 
wijzigingen, nieuwe inkoopcontracten en het beleidsplan Sociaal Domein 2017-2019. 

Inleiding: 

De Beleidsregels en de Besluiten Wmo en Jeugdhulp zijn aangepast. Dit was nodig omdat in de 
afgelopen twee jaar er landelijke veranderingen zijn doorgevoerd, het overgangsrecht is afgelopen, er 
nieuwe contracten (en prijzen) zijn afgesproken en het nieuwe beleidsplan Sociaal Domein 2017-2019 
om aangepaste regels vraagt. 
In overzicht de belangrijkste wijzigingen: 

Jeugd Wmo 
De visie uit het beleidsplan Sociaal Domein 2017¬
2019 is opgenomen 

De visie uit het beleidsplan Sociaal Domein 2017¬
2019 is opgenomen 

Er zijn aanvullende principes voor Jeugd 
toegevoegd 

De hoogte van het PGB is van 100oZo naar 800Zo 
verlaagd, voor HH blijft het PGB op 75^0 

De beleidsregels zijn aangevuld met een regel 
vervoer 

De bekwaamheid van de aanvrager voor een PGB 
is (beter) uitgelegd 

De regels om ondersteuning te krijgen bij dyslexie 
zijn aangepast 

De kwaliteitseisen voor ondersteuning vanuit een 
PGB zijn toegevoegd 

De hoogte van het PGB is van 100^0 naar 80oZo 
verlaagd 

Onafhankelijke cliëntondersteuning is toegevoegd 



De bekwaamheid van de aanvrager voor een PGB 
is (beter) uitgelegd 

De richtlijnen gebruikelijke zorg zijn toegevoegd 

De kwaliteitseisen voor ondersteuning vanuit en 
PGB zijn toegevoegd 

De regels rondom het inzetten van sociaal 
netwerk en/of mantelzorgers zijn uitgebreider 
beschreven 

Onafhankelijke cliënt ondersteuning is toegevoegd Sociale omstandigheden om HH in te zetten , bv 
ter bestrijding van eenzaamheid, zijn toegevoegd. 

De mogelijkheid om gebruik te maken van een 
familiegroepsplan is toegevoegd 

De landelijk verlaagde normen van de eigen 
bijdragen zijn toegepast 

De richtlijnen voor gebruikelijke zorg zijn 
toegevoegd 

Het overgangsrecht vanaf 2015 is verlopen en 
daardoor verwijderd 

De regels rondom het inzetten van sociaal 
netwerk en/of mantelzorgers zijn uitgebreider 
beschreven 

Kernboodschap: 

Met de Be eidsregels en Besluiten Wmo en Jeugd 2017 hebben we adequate regelgeving rondom de 
toekenning van maatwerkvoorzieningen Wmo en Jeugdhulp. 

Financiën 

De veranderende regels hebben geen begrotingsconsequenties. 

Vervolg: 

De Beleidsregels en Bestuiten Wmo en Jeugdhulp 2017 zijn op de normale wijze gepubliceerd. 

Bijlagen: 

1. Corsanummer 17.008829 Beleidsregels Jeugd 2017 
2. Corsanummer 17.008827 Financieel Besluit Jeugd 2017 
3. Corsanummer 17.008830 Beleidsregels Wmo 2017 
4. Corsanummer 17.008828 Financieel Besluit Wmo 2017 
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