
 

 

 
   

 

Raadsvoorstel  
 
 
Zaaknummer:   26840 
Datum vergadering:  18 december 2018 
Datum voorstel:  20 november 2018 
Nummer:    A  
Onderwerp:   Vaststellen definitieve verordeningen, nadere regels en beleidsregels  
   maatschappelijke ondersteuning en jeugd Dinkelland 2019 
 
Voorgesteld raadsbesluit 
Wij stellen uw raad voor om te besluiten tot vaststelling van: 
1. Wij stellen uw raad voor om kennis te nemen van de reactienota aan het Wmo-lab Dinkelland. 

2. De Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Dinkelland 2019, waarin onder meer de 

toegankelijkheid van voorzieningen voor mensen met een beperking wordt geregeld en; 

3. De Verordening Jeugdhulp gemeente Dinkelland 2019, waarin onder meer de toegang tot 

voorzieningen voor jeugdigen wordt geregeld. 

 
Samenvatting van het voorstel 
De afgelopen maanden zijn er een aantal wijzigingen doorgevoerd in de wet- en regelgeving en zijn er 
verschillende nieuwe inkooptrajecten doorlopen, waardoor het noodzakelijk is om de verordeningen aan te 
passen. Ons college stelt uw raad voor om deze wijzigingen te verwerken door beide verordeningen in hun 
geheel opnieuw vast te stellen.  
Hierdoor wordt de gemeentelijke regelgeving voor de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Jeugdwet 
van de gemeente Dinkelland in overeenstemming gebracht met de wijzigingen in de wet- en regelgeving en 
jurisprudentie en wordt de zorgcontinuïteit gewaarborgd.  
 
Aanleiding voor dit voorstel 
De huidige Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Dinkelland 2019 en de Verordening 
Jeugdhulp gemeente Dinkelland 2019 zijn niet meer in lijn met de huidige wet en regelgeving. Daarnaast 
moet de inkoop van het Twents model verwerkt worden in de verordeningen en de regelingen. 
 
Beoogd resultaat van te nemen voorstel 
Vaststelling van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Dinkelland 2019 en de 
Verordening Jeugdhulp gemeente Dinkelland 2019. Hierdoor worden de verordeningen weer in 
overeenstemming gebracht met de wijzigingen in de landelijke wet- en regelgeving en jurisprudentie en 
wordt de zorgcontinuïteit gewaarborgd.  
 
Argumentatie 
1.1 In de reactienota wordt ingegaan op alle onderdelen van het advies van het Wmo-lab Dinkelland. In de 
bijlage treft u onze reactie op het advies van het Wmo-lab Dinkelland aan. Het advies van het Wmo-lab 
Dinkelland heeft niet geleid tot wijzigingen. 
2.1 en 3.1 De Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Dinkelland 2019 en de Verordening 
Jeugdhulp gemeente Dinkelland 2019 zijn geactualiseerd. 
De verordeningen hebben een logische structuur gekregen, volgend aan de Wet maatschappelijke 
ondersteuning 2015 en de Jeugdwet en de laatste jurisprudentie waardoor de verordeningen beter leesbaar 
zijn, en beleidskeuzes beter worden onderbouwd. Voor zowel de uitvoering als inwoners zijn de 
verordeningen toegankelijker geschreven. 
2.2 en 3.2 De inkoop van het Twents model wordt verwerkt in de verordening en de regels. 
Het college heeft in december 2017 besloten om deel te nemen aan de gezamenlijke inkoop van het Twents 
model. De definitieve uitkomst van deze aanbesteding is eind oktober bekend geworden. In 2019 wordt naar 
aanleiding van het nieuwe beleid een start gemaakt met het herindiceren van cliënten. Het Twents model 
voor de inkoop van maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp sluit aan op het uitgangspunt van 
maatwerk. Hiermee zijn de Verordeningen en andere regelingen weer in lijn met de inkoop van de producten 
in het Twents model. 
2.3 en 3.3 De financiële tegemoetkoming is opgenomen in de Verordening maatschappelijke ondersteuning 
gemeente Dinkelland 2019 en de Verordening Jeugdhulp gemeente Dinkelland 2019 waar dit artikel 
thuishoort. 
2.4 en 3.4 Terugvordering en handhaven van pgb's worden uitgebreider omschreven. 

 



 

 

2.5 Bij huishoudelijke ondersteuning wordt het Wettelijk minimumloon gehanteerd. Dit geldt alleen bij een 
pgb dat wordt uitgevoerd door iemand uit het sociale netwerk. 
2.6 In 2017 en 2018 heeft uw college besloten dat de cliënt met een actueel (gezins)inkomen ter hoogte van 
120% van de toepasselijke bijstandsnorm geen bijdrage in de kosten verschuldigd is, tenzij het beschermd 
wonen of opvang betreft. Dit artikel wordt nu opgenomen in de verordening. 
 
Externe communicatie 
Het Wmo-lab Dinkelland is in de gelegenheid gesteld, voordat de regelingen voorgelegd zijn aan het college, 
mee te denken over de inhoud van de regelingen. De voorontwerpen van de Verordening maatschappelijke 
ondersteuning gemeente Dinkelland 2019 en de Verordening Jeugdhulp gemeente Dinkelland 2019 zijn in 
de vergadering van het Wmo-lab op 24 september jl. gezamenlijk doorgenomen. Op een paar kleine punten 
waren er geen opmerkingen/aanvullingen. In het advies van 6 november jl. heeft het Wmo-lab een definitief 
advies gegeven op de regelingen. Dit heeft ook niet geleid tot wijzigingen. 

 De regelingen worden bekend gemaakt in het digitale Gemeenteblad. 

 Inwerkingtreding en plaatsing van de regelingen maatschappelijke ondersteuning op www. overheid.nl 

en; 

 Inwerkingtreding en plaatsing van de regelingen jeugd op www. overheid.nl 

Inwoners worden zodra het besluit is genomen waar nodig schriftelijk op de hoogte gebracht van de 
beleidswijzigingen en eventuele gevolgen van deze wijzigingen.  
Alle betrokken medewerkers, zoals de consulenten Ondersteuning en Zorg en de administratie, hebben 
meegedacht en worden medio december geschoold waardoor zij op de hoogte zijn van de 
beleidswijzigingen.  
Inwoners worden zodra het besluit is genomen waar nodig schriftelijk op de hoogte gebracht van de 
beleidswijzigingen en eventuele gevolgen van deze wijzigingen.  
Voor alle andere wijzigingen in de verordeningen en regels geldt dat dit geen directe gevolgen heeft voor de 
inwoners en dat hierover dus ook niet gecommuniceerd hoeft te worden met de inwoners. 
 
Financiele paragraaf 
De verwachting is dat de wijzigingen in de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente 
Dinkelland 2019, Nadere regels maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Dinkelland 2019, 
Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning gemeente Dinkelland 2019, Verordening Jeugdhulp 
gemeente Dinkelland 2019 en de Beleidsregels Jeugdhulp gemeente Dinkelland 2019 geen financiële 
consequenties heeft.  
 
Uitvoering 
Behandeling van de verordening, nadere regels en de beleidsregels door het college op dinsdag 20 
november 2018; 
Behandeling van de verordening, nadere regels en de beleidsregels in de commissie Samenleving & 
Bestuur 11 december 2018; 
Vaststelling verordening door raad en de nadere regels en beleidsregels door het college op 18 december 
2018 
Bekendmaking regelingen in het digitale Gemeenteblad na vaststelling; 
Inwerkingtreding en plaatsing regelingen maatschappelijke ondersteuning op www.overheid.nl, op 1 januari 
2019; 
Inwerkingtreding en plaatsing regelingen jeugdhulp op www.overheid.nl, op 1 januari 2019. 
 
Evaluatie 
De Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Dinkelland 2019 en de Verordening Jeugdhulp 
gemeente Dinkelland 2019 worden jaarlijks, en waar nodig vaker, geëvalueerd. Hierbij zijn onder andere 
medewerkers van team maatschappelijke voorzieningen en zorg, consulenten, juristen, financieel adviseurs 
en het Wmo Lab betrokken. 
Wanneer er wijzigingen doorgevoerd moeten worden, zal dit voor besluitvorming opnieuw aan uw raad 
worden voorgelegd, zodat de verordeningen weer in overeenstemming zijn met wet- en regelgeving en 
recente jurisprudentie.  
 
Harmonisatie Dinkelland-Tubbergen 
De Verordening maatschappelijke ondersteuning 2019 en de Verordening Jeugdhulp 2019 worden ook ter 
besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad van Tubbergen.  
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
  

Burgemeester en wethouders van Dinkelland, 
 
de secretaris    de burgemeester 
 
E.M. Grobben    J.G.J. Joosten  



 

 

 
    

 

Raadsbesluit   
 
 
Datum:  18 december 2018 
Nummer:   B  
Onderwerp:  Vaststellen definitieve verordeningen, nadere regels en beleidsregels maatschappelijke  
  ondersteuning en jeugd Dinkelland 2019 
 
 
De raad van de gemeente Dinkelland, 
 
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 20 november 2018, nr. A; 
 
gelet op de artikelen 2.1.3, 2.1.4, eerste, tweede, derde en zevende lid, 2.1.6, 2.1.7, 2.3.6, vierde lid en 2.6.6, 
eerste lid, van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, 
 
gelet op de artikelen 2.9, 2.10, 2.12 en 8.1.1, derde lid, van de Jeugdwet; 
 
Vaststelling van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Dinkelland 2019 en de 
Verordening Jeugdhulp gemeente Dinkelland 2019. Hierdoor worden de verordeningen weer in 
overeenstemming gebracht met de wijzigingen in de landelijke wet- en regelgeving en jurisprudentie en 
wordt de zorgcontinuïteit gewaarborgd.  
 
Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 18 december 2018 
 
 
  De raadsgriffier,    De voorzitter, 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


