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Onderwerp: inspraak Nadere regels en beleidsregels Wmo 
 
 
Geachte heer van Herk, 
 
Voor u liggen de ontwerp Verordening maatschappelijke ondersteuning Haaksbergen, 
de ontwerp Nadere regels maatschappelijke ondersteuning Haaksbergen en de ontwerp 
Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning.  
 
Op 11 oktober 2016 hebben wij de verordening, nadere regels en beleidsregels opnieuw 
vastgesteld. De verordening vervangt  de op 29 oktober 2014 vastgestelde verordening.  
De nadere regels en beleidsregels vervangen de op 1 december 2015 vastgestelde 
nadere regels en beleidsregels. Het opnieuw vaststellen is onder andere nodig vanwege 
de drie richtinggevende uitspraken die de Centrale Raad van Beroep (hierna: CRvB) op 
18 mei 2016 heeft gedaan over huishoudelijke ondersteuning onder de Wet 
maatschappelijke ondersteuning 2015 (hierna: Wmo 2015) (CRvB 18-05-2016, nr. 15-
4490 WMO15, CRvB 18-05-2016, nr. 15-5356 WMO15 en CRvB 18-05-2016, nr. 16-948 
WMO15).  
 
Alle wijzigingen ten opzichte van de eerder vastgestelde verordening, nadere regels en 
beleidsregels zijn opgenomen in de tabel wijzigingen verordening, nadere regels en 
beleidsregels. 
 
Wij willen u vanaf 13 oktober gedurende 4 weken in de gelegenheid stellen advies uit te 
brengen over de ontwerp verordening maatschappelijke ondersteuning Haaksbergen, 
ontwerp nadere regels maatschappelijke ondersteuning Haaksbergen en de ontwerp 
Beleidsregels maatschappelijk ondersteuning. Daarmee wordt voldaan aan artikel 5, 
derde lid, van de Verordening Participatieraad Haaksbergen.  
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Van het besluit van het wel of niet overnemen door het college van een advies van de 
Participatieraad, wordt u schriftelijk en met redenen omkleed op de hoogte gesteld. 
 
Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders, 
 
 
 
 
M.E. Kragting-de Groot  G.J. Kok MDR 
secretaris    burgemeester 


