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Beste mevrouw Verheij-Verreijt,
U ontvangt van ons de Verordening Wmo. Middels deze brief wil het college de
Wmo-adviesraad officieel vragen om advies uit te brengen over de beide
verordeningen.
In de bijlagen vindt u de volgende stukken:
- Modelverordening Wmo van het VNG
- Modelverordening Wmo van Schulinck
- Concept Verordening Wmo 2015 van de gemeente Heusden
- Achtergrondinformatie over de verordening
De Wmo verordening van de gemeente Heusden is gebaseerd op de
modelverordening van Schulinck met aanvullingen van de modelverordening van
het VNG. De basis omvat zo min mogelijk herhaling van de wet en zal gedelegeerd
worden aan het college.
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Gelet op de verschillen tussen de Wmo 2015 en de Jeugdwet qua inhoud, sturing
en planning van het wetgevingsproces, acht de VNG het op dit moment niet
opportuun te komen tot één verordening voor de Jeugdwet en de Wmo 2015.
Wij sluiten die mogelijkheid echter nog niet helemaal uit. Graag horen wij ook hier
uw advies over. Voor Jeugd zal de op te stellen verordening daarom zoveel
mogelijk aansluiten bij de Wmo verordening, zodat de optie om één verordening te
creëren nog open wordt gehouden. .
Graag horen wij van u middels een open adviesvraag uw mening over de
Verordening Wmo. Wij verzoeken u om zo snel mogelijk uw advies uit te brengen,
maar uiterlijk binnen 6 weken. Op korte termijn zult u ook de Verordening
Jeugdhulp ontvangen met bijbehorende adviesvraag.

Gemeente Heusden gebruikt uw persoonsgegevens uitsluitend voor het doel waartoe zij zijn verstrekt.
Indien u daarover inhoudelijk meer wilt weten kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar
van onze gemeente (Wet Bescherming Persoonsgegevens, artikel 33 en 34)
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Vragen?
Heeft u nog vragen? Neemt u dan gerust contact op met Chantal Martens via het
vijfcijferige telefoonnummer 14073 of per e-mail via info@heusden.nl, met
vermelding van 00398326.

Met vriendelijke groet,
namens het college van Heusden,

b/a Jolanda Verbiesen
Teammanager

