
Procedure Wmo 2015
De procedure van de Wmo 2015 is beschreven in artikel 2.3.2 van de wet. Hij wijkt 
af van de ‘normale’  bestuursrechtelijke procedure die begint met een aanvraag. 
Schematisch is de procedure als volgt. 

1 De melding is vormvrij en is het eerste moment in de procedure om de hulpvraag 
bij de gemeente kenbaar te maken. Het college bevestigt de ontvangst van de 
melding en registreert de ontvangst. 

2 De cliënt heeft de mogelijkheid om in een persoonlijk plan zijn eigen weergave van 
de hulpvraag en mogelijke oplossingen uiteen te zetten (artikel 2.3.2, tweede lid 
Wmo 2015). Dit beoogt de cliënt regie te geven over ‘zijn’ of ‘haar’ procedure. De 
gemeente moet de cliënt wijzen op de mogelijkheid om een persoonlijk plan in te 
dienen en hier een week de tijd voor geven. 

3 Het onderzoek dat moet worden uitgevoerd, wordt beschreven in artikel 2.3.2, 
vierde lid Wmo 2015. Het onderzoek mag maximaal zes weken duren. De resultaten 
van het onderzoek worden schriftelijk overhandigd aan de cliënt of een eventuele 
vertegenwoordiger (artikel 2.3.2 lid 8 Wmo 2015).

4 Mogelijk concludeert de gemeente dat een andere oplossing het probleem kan 
oplossen. Dit is iedere denkbare oplossing, behalve een maatwerkvoorziening. 
Bijvoorbeeld eigen kracht, hulp uit het netwerk of een algemene voorziening. De 
cliënt kan deze oplossing zelf inzetten of met hulp uit zijn directe omgeving. Is 
de cliënt het met deze conclusie niet eens, dan zal een aanvraag gedaan moeten 
worden. NB. Dit is de lijn die de wetgever heeft uitgezet. Er zijn ook mensen die 
van mening zijn dat in het geval van de ‘andere oplossing’ een beschikking moet 
volgen.

5 De weg naar een maatwerkvoorziening loopt via de aanvraag. De aanvraag wordt 
gedefinieerd in artikel 1:3 lid 3 van de Algemene wet bestuursrecht. De aanvraag 
kan pas worden gedaan als het onderzoek is voltooid, tenzij het onderzoek niet 
binnen zes weken is voltooid (artikel 2.3.2 lid 9 Wmo 2015).

6 De beslissing over een maatwerkvoorziening is een besluit, om precies te zijn een 
beschikking, als bedoeld in artikel 1:3 lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht. 
Hier staat dus de mogelijkheid van bezwaar en beroep tegen open. 
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Begrippen Jeugdwet – Wmo 2015

In de Jeugdwet en de Wmo 2015 worden geregeld verschillende begrippen
gebruikt die uiteindelijk hetzelfde of bijna hetzelfde betekenen. We zetten de
belangrijkste op een rij.

Wmo 2015 Jeugdwet Betekenis

Maatwerkvoorziening Individuele voorziening Op de specifieke 
omstandigheden, 
voorkeuren en 
eigenschappen van de 
persoon afgestemde 
voorziening. 

Cliënt Jeugdige en/of zijn 
ouders

Persoon die op grond van 
Jeugdwet of Wmo 2015 
gebruik maakt van een 
algemene voorziening 
of aan wie een 
maatwerkvoorziening 
of persoonsgebonden 
budget is verstrekt of 
door of namens wie een 
melding is gedaan.

Ingezetene -Woonplaatsbeginsel- Verduidelijkt
welke gemeente
verantwoordelijk is
voor de ondersteuning.

Algemene voorziening Overige voorziening Aanbod van diensten of 
activiteiten dat, zonder 
voorafgaand onderzoek 
naar de behoeften, 
persoonskenmerken 
en mogelijkheden 
van de gebruikers, 
vrij toegankelijk is 
en dat is gericht op 
maatschappelijke 
ondersteuning of 
jeugdhulp.
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