
    

 

 

 

Raadsvoorstel  

 

Zaak-/document: 17.11967 - I17.037712  

  
Datum vergadering: 7 november 2017 
Datum voorstel: 19 september 2017 
Nummer:   12 A 
Onderwerp: Wijziging Verordening maatschappelijke ondersteuning en Verordening 

Jeugdhulp 
 
 
 

Voorgesteld raadsbesluit: 
Wij stellen uw raad voor om te besluiten tot vaststelling van een gewijzigde Verordening maatschap-
pelijke ondersteuning 2017 en een gewijzigde Verordening jeugdhulp 2017.  
  

Samenvatting van het voorstel 
Het is noodzakelijk om de Verordening maatschappelijke ondersteuning en de Verordening jeugdhulp 
aan te passen in verband met wijzigingen in de landelijke wetgeving en in het gemeentelijk beleid. 
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 maat-
schappelijke ondersteuning en de Jeugdwet van de gemeente Dinkelland in overeenstemming ge-
bracht met de wijzigingen in de wet- en regelgeving en wordt de zorgcontinuïteit gewaarborgd.  
 

Aanleiding voor dit voorstel 
De afgelopen maanden zijn er verschillende wijzigingen doorgevoerd in de wet- en regelgeving en zijn 
er verschillende nieuwe inkooptrajecten doorlopen, welke in het beleid van de gemeente Dinkelland 
moeten worden verwerkt. Een voorbeeld hiervan is het project vervoer en de uitwerking van een al-
gemene voorziening voor het wassen en strijken behorende bij de huishoudelijke ondersteuning. Vele 
van deze projecten/wijzigingen moeten worden verwerkt in de Verordening maatschappelijke onder-
steuning en de Verordening jeugdhulp. Ons college legt deze nu ter besluitvorming voor aan uw  ge-
meenteraad.   
 

Beoogd resultaat van het te nemen besluit 
Het resultaat van dit besluit is dat de Verordening maatschappelijke ondersteuning en de Verordening 
Jeugdhulp weer in lijn zijn met de huidige wet- en regelgeving en de continuïteit van de zorg en de 
dienstverlening van de gemeente gewaarborgd is.  
 

Argumentatie  
De volgende wijzigingen zijn doorgevoerd in de documenten: 
 
Verordening maatschappelijke ondersteuning 
- Vervoer 
Per 1 juli 2017 zijn diverse vervoersstromen gebundeld. Hiervan vallen het sociaal maatschappelijk 
vervoer en het vervoer van en naar de dagbesteding binnen de Verordening maatschappelijke onder-
steuning. Het sociaal maatschappelijke vervoer bestond uit de Regiotaxi. De tarieven voor de Regio-
taxi werden in de verordening genoemd. Dit wordt nu gewijzigd. Voortaan wordt in de verordening de 
grondslag voor de kostenopbouw genoemd, zodat niet bij elke tariefswijziging de verordening aange-
past hoeft te worden. Toeslagen die vervoerders eventueel vragen voor bijvoorbeeld boekingen na 



2 
 

 

21.00 uur voor dezelfde dag of de dag erna worden door de gemeente niet gecompenseerd. Daar-
naast is het voorstel het vervoer van en naar de dagbesteding geen eigen bijdrage te heffen. 
 
- Algemene voorziening was en strijk 
Zoals beschreven in het raadsvoorstel Huishoudelijke ondersteuning en besproken tijdens de bijbeho-
rende commissie- en raadsvergadering van 14 en 28 maart 2017, is er een algemene voorziening 
voor het wassen en strijken uitgewerkt en opgezet. De pilot voor de algemene voorziening was en 
strijk is gestart per 1 oktober 2017 en kent een doorlooptijd van drie maanden. Wanneer de uitkom-
sten van de pilot positief zijn, zal de algemene voorziening was en strijk per 1 januari 2018 definitief 
van start gaan. In artikel 12 is de algemene voorziening voor de was en strijk verwerkt. 
 
De algemene voorziening voor de was en strijk kan voorzien in de ondersteuningsbehoefte van het 
grootste deel van de inwoners en is een goed alternatief voor het inzetten van een maatwerkvoorzie-
ning Huishoudelijke ondersteuning voor de was en strijk vanuit de Wmo 2015. Het voordeel van de 
algemene voorziening voor de was en strijk is dat het gecombineerd kan werken met verschillende 
andere maatschappelijke doelen, zoals: 
 Het combineren van de was en strijk met andere vrij toegankelijke voorzieningen, zoals de moge-

lijkheid van het samen koffie drinken of eten van een warme maaltijd. Hierdoor gaan mensen het 
huis uit en zijn ze onder de mensen, wat het welzijn van mensen en deelname aan de samenle-
ving bevorderd;  

 Het inzetten van mensen met een arbeidsbeperking voor het uitvoeren van de algemene voorzie-
ning. De aard van het werk (opleidingsniveau) maakt het geschikt voor het werken met mensen 
met een arbeidsbeperking (bijvoorbeeld voor mensen die staan geregistreerd in het doelgroepen-
register vanuit de participatiewet). 

 
Inwoners van de gemeente Dinkelland kunnen tot 2 keer per week gebruik maken van een was en 
strijk service welke is gevestigd binnen het Kulturhus de CoCeR in Rossum. De was kan bij inwoners 
thuis opgehaald en gebracht worden, maar het is ook mogelijk om de was zelf te brengen en/of te 
halen. In dit geval krijgen mensen bijvoorbeeld een gratis kopje koffie. Alle inwoners van de gemeente 
Dinkelland kunnen gebruik maken van de was en strijk service. Voor de Wmo doelgroep (inwoners die 
vanuit de gemeente zijn verwezen naar deze voorziening) krijgen korting. Deze personen betalen 
maximaal 5 euro per waszak, de rest wordt betaald door de gemeente.  
 
- Persoonsgebonden budget (Pgb) 
De Verordening maatschappelijke ondersteuning is met betrekking tot het PGB op verschillende on-
derdelen gewijzigd. De hoogte van een PGB voor een zaak moet dusdanig zijn dat daarvan een voor-
ziening kan worden aangeschaft/uitgevoerd. Doordat bij hulpmiddelen nu gerekend wordt met de cata-
logusprijs met een afslag van 20% op de catalogusprijs, komt het bedrag van een PGB voor een zaak 
nu vaak te laag/hoog uit. Artikel 16 uit de verordening is om deze reden aangepast. Nu wordt uitge-
gaan van de prijs die de gemeente betaalt bij de gecontracteerde aanbieder (meestal 50% van de 
catalogusprijs) zonder afslag. 
 
Artikel 23 is gewijzigd en artikel 23a  en 23b zijn toegevoegd aan de verordening. Op grond van artikel 
23, lid 3 onder d., kan het college een beslissing als bedoeld in artikel 2.3.5 of 2.3.6 van de wet her-
zien dan wel intrekken als het college vaststelt dat de cliënt langer dan een […] aantal weken verblijft 
in een instelling als bedoeld in de Wet langdurige zorg of de Zorgverzekeringswet. Deze bepaling is 
toegevoegd naar analogie van artikel 5.20, eerste lid, onderdeel b, van de Regeling langdurige zorg 
op basis waarvan het zorgkantoor de verleningsbeschikking kan wijzigen of intrekken, indien de ver-
zekerde langer dan twee maanden verblijft in een instelling als bedoeld in de wet of de Zorgverzeke-
ringswet.  
 
Op grond van artikel 23a kan het college de Sociale verzekeringsbank gemotiveerd verzoeken te be-
slissen tot een gehele of gedeeltelijke opschorting van betalingen uit het pgb voor de duur van de op-
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name als sprake is van een omstandigheid als bedoeld in artikel 23. Deze bepaling is toegevoegd 
omdat het voor kan komen dat een cliënt tijdelijk geen gebruik van een maatwerkvoorziening of pgb 
kan maken door (tijdelijke) opname in een instelling. In dat geval kan het praktischer zijn de maat-
werkvoorziening of het pgb (tijdelijk) op te schorten. Het college stelt de pgb-houder schriftelijk op de 
hoogte van dit verzoek. 
 
- Algemene Maatregel van Bestuur inkoop maatschappelijke ondersteuning  
Per 1 juli 2017 is bij Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) artikel 5.3 van het Besluit maatschap-
pelijke ondersteuning gewijzigd. Het verplicht gemeenten om bij nieuwe aanbestedingen en het wijzi-
gen van overeenkomsten rekening te houden met verschillende aspecten voor het vaststellen van de 
tarieven. Enkele van deze aspecten zijn kosten van de beroepskrachten (onder andere loonkosten en 
overige kosten voortvloeiend uit CAO), kosten voor niet-productieve uren van beroepskrachten door 
verlof, ziekte, scholing en werkoverleggen en reis- en opleidingskosten. Deze aspecten moeten bij alle 
nieuwe inkoop procedures binnen de Wmo 2015 (m.u.v. hulpmiddelen en woningaanpassingen) in-
zichtelijk worden gemaakt en worden verwerkt in de tarieven.  
 
De AMvB heeft als doel dat een vaste prijs of reële prijs wordt vastgesteld voor diensten die in op-
dracht van het college door derden worden verleend, zodat de kwaliteit en continuïteit van deze dien-
sten kunnen worden gewaarborgd door het gemeentebestuur en de gecontracteerde aanbieders. 
Gemeenten zijn verplicht de AMvB te verwerken in hun verordening. De AMvB is verwerkt in artikel 26 
van de verordening.   
 
- Eigen bijdrage woningaanpassingen minderjarige kinderen 
In de op dit moment geldende Verordening maatschappelijke ondersteuning 2017  is in artikel 11.2 b 
opgenomen dat ‘geen bijdrage is verschuldigd voor voorzieningen verstrekt aan personen met een 
leeftijd tot 18 jaar, met uitzondering van woningaanpassingen’. Dit betekent dat er geen eigen bijdrage 
geldt bij voorzieningen verstrekt vanuit de Wmo 2015 aan inwoners jonger dan 18 jaar. Dit geldt ook 
voor alle voorzieningen en ondersteuning verstrekt vanuit de Jeugdwet en de Wet langdurige zorg 
(Wlz) aan personen jonger dan 18 jaar. Alleen voor woningaanpassingen verstrekt aan inwoners jon-
ger dan 18 jaar geldt een eigenbijdrageregeling. Gemeenten mogen per 1 januari 2015 zelf beslissen 
of zij een eigen bijdrage innen bij woningaanpassingen voor inwoners jonger dan 18 jaar. Vele ge-
meenten in Nederland hebben in de afgelopen maanden besloten deze regeling af te schaffen en dus 
geen eigen bijdrage hierover meer te innen.  
 
Ons college stelt ook aan u voor deze regeling af te schaffen. Dit stellen wij voor om twee redenen: 
 De visie van de overheid - ook van de gemeentelijke overheden - is om mensen, en dus ook kin-

deren, zo lang als mogelijk thuis te laten wonen. De wens is om kinderen in hun vertrouwde om-
geving bij zijn/of haar ouders en eventuele andere familieleden te laten opgroeien. Hiervoor kan 
een woningaanpassing noodzakelijk zijn. Hiervoor geldt momenteel dus een eigen bijdrage, welke 
hoog kan oplopen aangezien dit op het inkomen en vermogen van de ouders wordt berekend. 
Wanneer kinderen eventueel met een (dure) Wlz indicatie worden opgenomen in een zorginstel-
ling, geldt hiervoor geen eigen bijdrage. Dit is dus andersom en niet in lijn met de landelijke visie 
van de decentralisatie met ingang van 1 januari 2015.  

 Voor alle andere voorzieningen, ondersteuning en zorg aan personen jonger dan 18 jaar geldt 
geen eigen bijdrage. Dit is landelijk besloten om zo de zorg voor kinderen zo laagdrempelig en 
toegankelijk mogelijk te maken.  

 
Naar aanleiding van bovenstaande punten wordt geadviseerd de eigenbijdrageregeling voor woning-
aanpassingen bij inwoners jonger dat 18 jaar af te schaffen. Wel wordt geadviseerd om daarvoor in de 
plaats een nieuw artikel in de verordening op te nemen (artikel 14 in de Verordening maatschappelijke 
ondersteuning 2017). Dit artikel heeft als doel dat de inwoner/ouders een deel van de waarde van de 
woonvoorziening terugbetalen bij verkoop van de woning binnen 10 jaar na verstrekking van de wo-
ningaanpassing die heeft geleidt tot een waardestijging van de woning. Hierdoor wordt voorkomen dat 
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inwoners een financieel voordeel ondervinden van de meerwaarde van de woning door de woning-
aanpassing bij verkoop van de woning.  
 
Het afschaffen van de eigenbijdrageregeling bij woningaanpassingen voor kinderen jonger dat 18 jaar 
en het toevoegen van een terugbetaalregeling, is ook in lijn met hoe de gemeente Dinkelland werkte 
voor 1 januari 2015. Momenteel staan er binnen de gemeente Dinkelland elf woningaanpassingen uit 
voor acht inwoners jonger dan 18 jaar. Hiervan wordt er bij één persoon een eigen bijdrage geïnd. 
Wanneer de nieuwe verordening is vastgesteld door de gemeenteraad zal een consulent van team 
Ondersteuning en Zorg contact opnemen met dit gezin en zal de eigenbijdrageregeling met ingang 
van 1 november 2017 (ingangsdatum nieuwe verordening) worden stopgezet.  
 
- Weigeringsgronden 
In de Verordening maatschappelijke ondersteuning 2017 is een artikel opgenomen met de voorwaar-
den en weigeringsgronden voor maatwerkvoorzieningen vanuit de Wmo 2015 (artikel 9). Deze weige-
ringsgronden zijn in lijn met de huidige werkwijze van de gemeente Dinkelland ingezet per 1 januari 
2015 binnen de Wmo 2015. De reden om de weigeringsgronden op te nemen in de verordeningen is 
om de weigerings- en toewijsgronden voor een maatwerkvoorziening vanuit de Wmo 2015 transparant 
en inzichtelijk te maken voor onze inwoners. Zo is voor inwoners en het team Ondersteuning en Zorg 
de rechten vanuit de Wmo 2015 en de werkwijze van de gemeente duidelijker.   
 
- (Tekstuele) wijzigingen proces uitvoering 
Het team Ondersteuning en Zorg heeft de afgelopen tijd haar werkproces geëvalueerd. Onder andere 
de documenten die in het proces worden gebuikt zijn tegen het licht gehouden. De documenten zijn 
efficiënter en cliëntgerichter geworden. Het team is hierbij begeleid door een tekstschrijver. Geadvi-
seerd is om de titels van een aantal documenten beter aan te laten sluiten bij de inhoud en het doel 
van het document. Daar waar deze documenten ook genoemd worden in de verordening is het nood-
zakelijk om de voorgestelde naamsverandering ook in de verordeningen door te voeren. Om deze 
reden zijn in artikel 2, 6, 7 en 8 van de verordening kleine (tekstuele) wijzigingen doorgevoerd. 
 
Verordening jeugdhulp 
- Persoonsgebonden budget (Pgb) 
Artikel 13 komt te vervallen, dit vanwege een eerdere wijziging van de wettelijke grond van dit artikel: 
artikel 8.1.1. Jeugdwet. 
 
- (Tekstuele) wijzigingen proces uitvoering 
In artikel 1, 3, 4, 7 en 8 zijn kleine (tekstuele) wijzigingen doorgevoerd. Dit is in lijn met de (tekstuele) 
wijzigingen in de Verordening maatschappelijke ondersteuning, zoals hierboven beschreven.  

Externe communicatie 
Het Wmo Lab is intensief betrokken geweest bij alle wijzigingen in de Verordening maatschappelijke 
ondersteuning en de Verordening Jeugdhulp en de daarbij horende projecten. Het Wmo Lab heeft een 
officieel advies uitgebracht op de voorgestelde wijzigingen in de verordeningen. Dit advies is positief. 
Het advies is in de verordeningen verwerkt.  

Financiële paragraaf 
De verwachting is dat de wijzigingen in de Verordening maatschappelijke ondersteuning en de Veror-
dening Jeugdhulp nauwelijks tot geen financiële consequenties hebben.  
 
Het financieel kader bij de algemene voorziening voor de was en strijk is al reeds toegelicht in het 
raadsvoorstel Huishoudelijke ondersteuning van 28 maart j.l.. Hetzelfde geldt voor de financiële con-
sequenties naar aanleiding van de Algemene Maatregel van Bestuur. Het kader zoals dat toen ge-
schetst is, is nog steeds van toepassing.  
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Het afschaffen van de eigen bijdrage voor woningaanpassingen verstrekt aan inwoners jonger dat 18 
jaar is minimaal. Momenteel heeft de gemeente Dinkelland één woningaanpassing uitstaan bij een 
inwoner jonger dan 18 jaar waarvoor een eigen bijdrage wordt geint. Deze eigen bijdrage zal met in-
gang van 8 november, wanneer de nieuwe verordening in werking treedt, worden stop gezet.  
 

Uitvoering 
Alle betrokken medewerkers, zoals de consulenten Ondersteuning en Zorg en de administratie, zijn op 
de hoogte van de beleidswijzigingen. Inwoners worden zodra het besluit dat nu bij u voorligt is geno-
men waar nodig schriftelijk op de hoogte gebracht van de beleidswijzigingen en eventuele gevolgen 
van deze wijzigingen. Zo worden alle cliënten met een geldende indicatie Huishoudelijke ondersteu-
ning op de hoogte gebracht van de mogelijkheid om gebruik te maken van de algemene voorziening 
was en strijk. 
 
Voor alle andere wijzigingen in de verordeningen geldt dat dit geen directe gevolgen heeft voor de 
inwoners en dat hierover dus ook niet gecommuniceerd hoeft te worden met de inwoners.  
 
Evaluatie 
De Verordeningen maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp worden jaarlijks, en waar nodig va-
ker, geëvalueerd. Hierbij zijn onder andere medewerkers van programma Omzien naar Elkaar, Consu-
lenten Ondersteuning en Zorg, juristen, financieel adviseurs en het Wmo Lab betrokken. Wanneer er 
eventueel wijzigingen moeten plaatsvinden, zal dit voor besluitvorming opnieuw aan de gemeenteraad 
worden voorgelegd. Dit heeft als doel dat de gemeente Dinkelland de zorg aan inwoners optimaal 
organiseert en kan leveren, en het beleid in overeenstemming is met wet- en regelgeving en eventue-
le recente juridische uitspraken.  
 
Harmonisatie Dinkelland-Tubbergen 
De Verordeningen maatschappelijke ondersteuning 2017 en jeugdhulp 2017 worden ook ter besluit-
vorming voorgelegd aan de gemeenteraad van Tubbergen.  

 

Voorstel 
Wij stellen u voor te besluiten conform de bijgevoegde ontwerpraadsbesluiten. 
 
 
Burgemeester en wethouders van Dinkelland, 
 
 
 
de loco-secretaris de burgemeester 
E.M. Grobben I.A. Bakker 
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Vergadering presidium op  2017 

Besluit presidium: o om advies naar commissie 

o rechtstreeks naar raad ter besluitvorming 

o naar raad ter kennisname 

o anders, namelijk: 

 

Vergadering algemene commissie  2017 

Advies aan de raad o advies akkoord te gaan met het voorstel  

o advies het voorstel af te wijzen 

o anders, namelijk: bespreekstuk 

Opmerkingen:  

Paraaf commissiegriffier:   
 



   

 

 

 

Raadsbesluit  

 

Zaak-/document: 17.11967 - I17.037712  

 
  
Datum: 7 november r 2017 
Nummer:   12 B 
Onderwerp: Wijziging Verordening maatschappelijke ondersteuning 
  
 
 
De raad van de gemeente Dinkelland, 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van  19 september 2017, nr. A 

gelet op het advies van de algemene commissie van  3 oktober 2017; 

gelet op de artikelen 2.1.3, 2.1.4, eerste, tweede, derde en zevende lid, 2.1.5, eerste lid, 2.1.6, 2.1.7, 2.3.6, 
vierde lid en 2.6.6, eerste lid, van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, 

besluit: 

 vast de stellen de navolgende   

 

Verordening maatschappelijke ondersteuning 2017 

 

Artikel 1. Begripsbepalingen 
In deze verordening en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: 
a. algemeen gebruikelijke voorziening: voorziening die niet speciaal is bedoeld voor mensen met een 

beperking en die algemeen verkrijgbaar is en niet of niet veel duurder is dan vergelijkbare producten; 
b. andere voorziening: voorziening anders dan in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning 

2015; 
c. bijdrage: bijdrage als bedoeld in artikel 2.1.4, eerste lid, van de wet; 
d. gesprek: gesprek in het kader van het onderzoek als bedoeld in artikel 2.3.2, eerste lid, van de wet; 
e. hulpvraag: behoefte aan maatschappelijke ondersteuning als bedoeld in artikel 2.3.2, eerste lid, van de 

wet; 
f. ingezetene: cliënt die hoofdverblijf heeft in de gemeente; 
g. melding: melding aan het college als bedoeld in artikel 2.3.2, eerste lid, van de wet; 
h. niet-professionele zorgverlener: een zorgverlener die niet voldoet aan één van de criteria van een pro-

fessionele zorgverlener; 
i. onverwijld: zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen drie werkdagen; 
j. persoonlijk plan: plan waarin de cliënt de omstandigheden, bedoeld in artikel 2.3.2, vierde lid, onderde-

len a tot en met g van de wet, beschrijft en aangeeft welke maatschappelijke ondersteuning naar zijn 
mening het meest is aangewezen; 

k. pgb: persoonsgebonden budget als bedoeld in artikel 1.1.1 van de wet; 
l. professionele zorgverlener: een zorgverlener die voldoet aan de kwaliteitseisen van beroepskrachten 

bij een door de gemeente gecontracteerde instelling voor zover hij beroepsmatig zorg verleent; 
m. wet: Wet maatschappelijke ondersteuning 2015.  
n. maatwerkvoorziening sociaal vervoer: een voorziening in de vorm van een pas waarmee tegen een 

daarvoor te betalen tarief gebruik gemaakt kan worden van het collectief vraagafhankelijk vervoer. 
o. langdurig noodzakelijk: van langdurig noodzakelijk is in ieder geval sprake als de noodzaak voor het 

verlenen van een maatwerkvoorziening langer duurt dan 6 maanden.  
p. Instandhoudingskosten: kosten voor verzekering, onderhoud en reparatie van de zaak. De hoogte hier-

van wordt bepaald aan de hand van de prijs die bij zorg in natura hiervoor aan de leverancier van 
hulpmiddelen zou zijn betaald.  

Artikel 2. Melding hulpvraag 
1. Een hulpvraag kan door of namens een cliënt bij het college worden gemeld. 
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2. Het college bevestigt de ontvangst van een melding schriftelijk 
3. In spoedeisende gevallen als bedoeld in artikel 2.3.3 van de wet treft het college na de melding onver-

wijld een tijdelijke maatwerkvoorziening in afwachting van de uitkomst van het onderzoek. 

Artikel 3. Cliëntondersteuning 
1. Het college zorgt ervoor dat ingezetenen een beroep kunnen doen op kostenloze cliëntondersteuning, 

waarbij het belang van de cliënt uitgangspunt is. 
2. Het college wijst de cliënt en zijn mantelzorger voor het onderzoek, bedoeld in artikel 2.3.2, eerste lid, 

van de wet op de mogelijkheid gebruik te maken van gratis cliëntondersteuning. 

Artikel 4. Vooronderzoek; indienen persoonlijk plan 
1. Het college verzamelt alle voor het onderzoek, bedoeld in artikel 2.3.2, eerste lid, van de wet, van be-

lang zijnde en toegankelijke gegevens over de cliënt en zijn situatie en maakt zo spoedig mogelijk met 
hem een afspraak voor een gesprek.  

2. Voor het gesprek verschaft de cliënt het college alle overige gegevens en bescheiden die naar het 
oordeel van het college voor het onderzoek nodig zijn en waarover hij redelijkerwijs de beschikking kan 
krijgen. De cliënt verstrekt in ieder geval een identificatiedocument als bedoeld in artikel 1 van de Wet 
op de identificatieplicht ter inzage. 

3. Als de cliënt genoegzaam bekend is bij de gemeente, kan het college in overeenstemming met de cli-
ent afzien van een vooronderzoek als bedoeld in het eerste en tweede lid. 

4. Het college brengt de cliënt op de hoogte van de mogelijkheid om een persoonlijk plan als bedoeld in 
artikel 2.3.2, tweede lid, van de wet op te stellen en stelt hem gedurende zeven dagen na de melding in 
de gelegenheid het plan te overhandigen. 

Artikel 5. Gesprek 
1. Het college onderzoekt in een gesprek met degene door of namens wie de melding is gedaan, dan wel 

diens vertegenwoordiger en waar mogelijk met de mantelzorger of mantelzorgers en desgewenst fami-
lie, zo spoedig mogelijk en voor zover nodig: 
a. de behoeften, persoonskenmerken en voorkeuren van de cliënt; 
b. het gewenste resultaat van het verzoek om ondersteuning; 
c. de mogelijkheden om op eigen kracht of met gebruikelijke hulp of algemeen gebruikelijke voorzie-

ningen zijn zelfredzaamheid of zijn participatie te handhaven of te verbeteren, of te voorkomen dat 
hij een beroep moet doen op een maatwerkvoorziening; 

d. de mogelijkheden om met mantelzorg of hulp van andere personen uit zijn sociaal netwerk te ko-
men tot verbetering van zijn zelfredzaamheid of zijn participatie,  of te voorzien in zijn behoefte aan 
beschermd wonen of opvang; 

e. de behoefte aan maatregelen ter ondersteuning van de mantelzorger van de cliënt; 
f. de mogelijkheden om met gebruikmaking van een algemene voorziening, zoals opgenomen in het 

beleidsplan, bedoeld in artikel 2.1.2 van de wet, of door het verrichten van maatschappelijk nuttige 
activiteiten te komen tot verbetering van zijn zelfredzaamheid of zijn participatie,  of de mogelijkhe-
den om met gebruikmaking van een algemene voorziening te voorzien in zijn behoefte aan be-
schermd wonen of opvang; 

g. de mogelijkheden om door middel van samenwerking met zorgverzekeraars en zorgaanbieders als 
bedoeld in de Zorgverzekeringswet en partijen op het gebied van publieke gezondheid, jeugdhulp, 
onderwijs, welzijn, wonen, werk en inkomen, te komen tot een zo goed mogelijk afgestemde 
dienstverlening met het oog op de behoefte aan verbetering van zijn zelfredzaamheid of zijn parti-
cipatie of aan beschermd wonen of opvang;  

h. de mogelijkheid om een maatwerkvoorziening te verstrekken; 
i. of de cliënt met toepassing van het bepaalde bij of krachtens artikel 2.1.4 van de wet een bijdrage 

verschuldigd zal zijn, en 
j. de mogelijkheden om te kiezen voor de verstrekking van een pgb, waarbij de cliënt in begrijpelijke 

bewoordingen wordt ingelicht over de gevolgen van die keuze. 
2. Als de cliënt een persoonlijk plan als bedoeld in artikel 4, vierde lid, aan het college heeft overhandigd, 

betrekt het college dat plan bij het onderzoek, bedoeld in het eerste lid. 
3. Het college informeert de cliënt over de gang van zaken bij het gesprek, diens rechten en plichten en 

de vervolgprocedure en vraagt de cliënt toestemming om zijn persoonsgegevens te verwerken. 
4. Als de hulpvraag genoegzaam bekend is, kan het college onverminderd het bepaalde in artikel 2.3.2 

van de wet, in overleg met de cliënt afzien van een gesprek. 

Artikel 6.  Schriftelijke weergave van de uitkomsten van het onderzoek 
1. Het college zorgt voor schriftelijke verslaglegging van het onderzoek waarin in ieder geval een onder-

steuningsadvies is opgenomen omtrent de wenselijkheid van een maatwerkvoorziening. 
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2. De cliënt tekent de schriftelijke weergave van de uitkomsten van het onderzoek voor akkoord dan wel 
voor gezien en zorgt ervoor dat een getekend exemplaar wordt geretourneerd aan het college.  

3. Als de cliënt tekent voor gezien, geeft hij daarbij tevens aan wat de reden is waarom hij niet akkoord is.  
4. Als de cliënt van mening is dat hij in aanmerking komt voor een maatwerkvoorziening, kan hij dit aan-

geven op het door hem ondertekende schriftelijke weergaven van de uitkomsten van het onderzoek.  
5. Als de cliënt van mening is dat hij in aanmerking komt voor een maatwerkvoorziening, kan hij dit aan-

geven op het door hem ondertekende schriftelijke weergave van de uitkomsten van het onderzoek. 

Artikel 7. Aanvraag 
1. Een cliënt of zijn gemachtigde of vertegenwoordiger kan een aanvraag om een maatwerkvoorziening 

schriftelijk indienen bij het college. 
2. Een door een cliënt ondertekend schriftelijke weergave van de uitkomsten van het onderzoek waarin 

de wens van cliënt is opgenomen om in aanmerking te komen voor een maatwerkvoorziening, wordt 
aangemerkt als een aanvraag. Wanneer de schriftelijke weergave van de uitkomsten van het onder-
zoek niet binnen drie maanden na verzending is ondertekend en geretourneerd aan het college, dan 
vervalt het document als aanvraag en moet er een nieuwe melding worden ingediend wanneer men 
alsnog in aanmerking wil komen voor een maatwerkvoorziening  

Artikel 8. Criteria voor een maatwerkvoorziening 
1. Het college neemt de schriftelijke weergave van de uitkomsten van het onderzoek als uitgangspunt 

voor de beoordeling van een aanvraag om een maatwerkvoorziening. 
2. Een cliënt komt in aanmerking voor een maatwerkvoorziening 

a. ter compensatie van de beperkingen in de zelfredzaamheid of participatie die de cliënt ondervindt, 
voor zover de cliënt deze beperkingen naar het oordeel van het college niet op eigen kracht, met 
gebruikelijke hulp, met mantelzorg of met hulp van andere personen uit zijn sociale netwerk dan 
wel met gebruikmaking van algemeen gebruikelijke voorzieningen of algemene voorzieningen kan 
verminderen of wegnemen. De maatwerkvoorziening levert, rekening houdend met de uitkomsten 
van het in artikel 5 bedoelde onderzoek, een passende bijdrage aan het realiseren van een situatie 
waarin de cliënt in staat wordt gesteld tot zelfredzaamheid of participatie en zo lang mogelijk in de 
eigen leefomgeving kan blijven, of 

b. ter compensatie van de problemen bij het zich handhaven in de samenleving van de cliënt met 
psychische of psychosociale problemen en de cliënt die de thuissituatie heeft verlaten, al dan niet 
in verband met risico’s voor zijn veiligheid als gevolg van huiselijk geweld, voor zover de cliënt deze 
problemen naar het oordeel van het college niet op eigen kracht, met gebruikelijke hulp, met man-
telzorg of met hulp van andere personen uit zijn sociale netwerk dan wel met gebruikmaking van 
algemene voorzieningen kan verminderen of wegnemen. De maatwerkvoorziening levert, rekening 
houdend met de uitkomsten van het in artikel 5 bedoelde onderzoek, een passende bijdrage aan 
het voorzien in de behoefte van de cliënt aan beschermd wonen of opvang en aan het realiseren 
van een situatie waarin de cliënt in staat wordt gesteld zich zo snel mogelijk weer op eigen kracht te 
handhaven in de samenleving. 

3. Als het college van oordeel is dat een cliënt zijn hulpvraag redelijkerwijs van te voren had kunnen voor-
zien en had kunnen voorkomen, kan het college besluiten dat de cliënt niet in aanmerking komt voor 
een maatwerkvoorziening met betrekking tot zelfredzaamheid of participatie. 

4. Als een maatwerkvoorziening noodzakelijk is ter vervanging van een eerder door het college verstrekte 
voorziening, wordt deze slechts verstrekt als de eerder verstrekte voorziening technisch is afgeschre-
ven, tenzij  
a. de eerder verstrekte voorziening verloren is gegaan als gevolg van omstandigheden die niet aan de 

cliënt zijn toe te rekenen;  
b. de cliënt geheel of gedeeltelijk tegemoet komt in de veroorzaakte kosten, of  
c. de eerder verstrekte voorziening niet langer een oplossing biedt voor de behoefte van de cliënt aan 

maatschappelijke ondersteuning. 
5. Als een maatwerkvoorziening noodzakelijk is, verstrekt het college de goedkoopst adequate voorzie-

ning. 
6. Het college kan nadere regels vaststellen ten aanzien van maatwerkvoorzieningen. 

Artikel 9. Voorwaarden en weigeringsgronden maatwerkvoorziening 
1. Geen maatwerkvoorziening wordt verstrekt: 

a. voor zover met betrekking tot de problematiek die in het gegeven geval aanleiding geeft voor de 
noodzaak tot ondersteuning waarvoor aanspraak bestaat op een voorziening op grond van een an-
dere wettelijke bepaling of regeling ; 

b. voor zover de cliënt op eigen kracht, met gebruikelijke hulp, met mantelzorg of met hulp van andere 
personen uit zijn sociale netwerk de beperkingen kan wegnemen; 



4 
 

 

c. voor zover de cliënt met gebruikmaking van algemene voorzieningen de beperkingen kan wegne-
men; 

d. indien de voorziening voor een persoon als cliënt algemeen gebruikelijk is; 
e. indien het een voorziening betreft die de cliënt voor de datum van het besluit heeft gerealiseerd, 

tenzij het college daarvoor schriftelijk toestemming heeft verleend of de noodzaak achteraf nog kan 
worden vastgesteld; 

f. voor zover de aanvraag betrekking heeft op een voorziening die aan de cliënt al eerder is verstrekt 
in het kader van enige wettelijke bepaling of regeling en de normale afschrijvingstermijn van de 
voorziening nog niet is verstreken, tenzij de eerder vergoede of verstrekte voorziening verloren is 
gegaan als gevolg van omstandigheden die niet aan de cliënt zijn toe te rekenen, of tenzij de cliënt 
geheel of gedeeltelijk tegemoet komt in de veroorzaakte kosten; 

g. voor zover deze niet in overwegende mate op het individu is gericht; 
h. Voor zover aan de zijde van de cliënt geen sprake is van aantoonbare meerkosten in vergelijking 

met de situatie voorafgaand aan diens behoefte aan maatschappelijke ondersteuning; 
i. Wanneer de gevraagde maatwerkvoorziening een (mogelijke) anti-revaliderende werking heeft. 

2. Geen maatwerkvoorziening gericht op zelfredzaamheid en participatie wordt verstrekt als deze niet 
langdurig noodzakelijk is, behoudens huishoudelijke hulp. 

3. Geen woonvoorziening wordt verstrekt: 
a. indien ten tijde van het betrekken van de woonruimte door de cliënt met beperkingen te voorzien 

was dat in deze woonruimte beperkingen bij het normale gebruik van de woonruimte zouden wor-
den ondervonden; 

b. indien de cliënt is verhuisd van een adequate woning naar een niet adequate woning, tenzij om-
standigheden van de cliënt de verhuizing noodzakelijk maken en het college hiervoor vooraf toe-
stemming heeft verleend; 

c. voor zover de beperkingen voortvloeien uit de aard van de in de woning gebruikte materialen; 
d. ten behoeve van hotels/pensions, trekkerswoonwagens, kloosters, tweede woningen, vakantie- en 

recreatiewoningen, ADL-clusterwoningen en gehuurde kamers; 
e. voor zover het voorzieningen in gemeenschappelijke ruimten betreft, anders dan automatische 

deuropeners, hellingbanen, het verbreden van gemeenschappelijke toegangsdeuren en het aan-
brengen van een opstelplaats bij de toegangsdeur van de gemeenschappelijke ruimte. 

Artikel 10. Advisering 
Het college kan een door hem daartoe aangewezen adviesinstantie om advies vragen als het dit van be-
lang acht voor de beoordeling van de aanvraag om een maatwerkvoorziening. 

Artikel 11. Inhoud beschikking  
1. In de beschikking tot verstrekking van een maatwerkvoorziening wordt in ieder geval aangegeven of 

deze als voorziening in natura of als pgb wordt verstrekt. 
2. Bij het verstrekken van een maatwerkvoorziening in natura wordt in de beschikking in ieder geval vast-

gelegd: 
a. welke de te verstrekken voorziening is en wat het beoogde resultaat daarvan is; 
b. wat de ingangsdatum en duur van de verstrekking is; 
c. hoe de voorziening wordt verstrekt, en indien van toepassing, en 
d. welke andere voorzieningen relevant zijn of kunnen zijn. 

3. Bij het verstrekken van een maatwerkvoorziening in de vorm van een pgb wordt in de beschikking in 
ieder geval vastgelegd: 
a. voor welk resultaat het pgb kan worden aangewend; 
b. welke kwaliteitseisen gelden voor de besteding van het pgb; 
c. wat de hoogte van het pgb is en hoe hiertoe is gekomen; 
d. wat de duur is van de verstrekking waarvoor het pgb is bedoeld, en 
e. de wijze van verantwoording van de besteding van het pgb. 

4. Als sprake is van een te betalen bijdrage wordt de cliënt daarover in de beschikking geïnformeerd. 

Artikel 12. Algemene voorziening was- en strijkservice 
1. De gemeente kent een algemene voorziening was- en strijkservice, waarvoor de gebruiker een door de 

aanbieder te bepalen bedrag verschuldigd is per waszak (wassen, strijken en haal- en brengservice). 
2. Het college draagt er zorg voor dat inwoners die door hun beperking(en), niet of onvoldoende in staat 

zijn tot het op orde en schoon houden van de kleding en het linnen- en/of beddengoed en die op grond 
daarvan door het college worden verwezen naar deze algemene voorziening daarvoor geen hoger be-
drag dan € 5,- per waszak verschuldigd zijn. 
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 Artikel 13. Bijdrage in de kosten van maatwerkvoorzieningen  
1. Een cliënt is een bijdrage in de kosten verschuldigd voor een maatwerkvoorziening dan wel pgb, zo-

lang hij van de maatwerkvoorziening gebruik maakt of gedurende de periode waarvoor het pgb wordt 
verstrekt, en afhankelijk van het inkomen en vermogen van de cliënt en zijn echtgenoot.  

2. Geen bijdrage is verschuldigd voor 
a. rolstoelvoorzieningen; 
b. een pas voor de maatwerkvoorziening sociaal vervoer (hiervoor is een ritbijdrage gebaseerd op het 

ov-tarief en een eventuele reserveringstoeslag verschuldigd aan de vervoerder); 
c. de maatwerkvoorziening vervoer van en naar de dagbesteding;  
d. voorzieningen verstrekt aan personen met een leeftijd tot 18 jaar.  

3. De bedragen per vier weken, de inkomensbedragen en de percentages die gelden voor de berekening 
van de bijdrage zijn gelijk aan die genoemd in hoofdstuk 3, eerste lid, van het Uitvoeringsbesluit Wmo 
2015. 

4. De kostprijs van een maatwerkvoorziening wordt bepaald:  
a. door een aanbesteding;  
b. na een consultatie in de markt, of  
c. in overleg met de aanbieder.  

5. In de gevallen bedoeld in artikel 2.1.4, zevende lid van de wet, worden de bijdragen voor een maat-
werkvoorziening of pgb vastgesteld en geïnd door het CAK.  

6. Als de bijdrage voor een maatwerkvoorziening of pgb ten behoeve van een woningaanpassing voor 
een minderjarige cliënt is verschuldigd, is de bijdrage verschuldigd door de onderhoudsplichtige ou-
ders, daaronder begrepen degene tegen wie een op artikel 394 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek 
gegrond verzoek is afgewezen, en degene die anders dan als ouder samen met de ouder het gezag 
uitoefent over een cliënt. 

7. Het college kan nadere regels vaststellen ter bepaling van de kostprijs van maatwerkvoorzieningen. 

Artikel 14. Terugbetaling bij verkoop woonvoorzieningen verstrekt aan personen met een 
leeftijd jonger dan 18 jaar  

1. De perso(o)n(en) in wiens woning, krachtens deze verordening, een woonvoorziening is verstrekt ten 
behoeve van een persoon die ten tijde van de verstrekking jonger was dan 18 jaar en die leidt tot een 
waardestijging van de woning, dien(t)(en) bij verkoop van deze woning binnen een periode van 10 jaar 
na gereedmelding van de voorziening, deze verkoop van de woning onverwijld aan het college te mel-
den;  

2. De meerwaarde van de woning ten gevolge van de toegekende woonvoorziening dient te worden te-
rugbetaald. Bij de berekening van de meerwaarde van de woning wordt uitgegaan van de waardering 
onroerende zaak waarde (WOZ-waarde) op basis van het verschil tussen de laatst vastgestelde WOZ-
waarde voor de woningaanpassing en de eerst vastgestelde WOZ-waarde na de woningaanpassing; 

3. De hoogte van het terug te betalen bedrag wordt vastgesteld overeenkomstig onderstaand afschrij-
vingsschema: 
a. voor het eerste jaar 100% van de meerwaarde; 
b. voor het tweede jaar 90% van de meerwaarde; 
c. voor het derde jaar 80% van de meerwaarde; 
d. voor het vierde jaar 70% van de meerwaarde; 
e. voor het vijfde jaar 60% van de meerwaarde; 
f. voor het zesde jaar 50% van de meerwaarde; 
g. voor het zevende jaar 40% van de meerwaarde; 
h. voor het achtste jaar 30% van de meerwaarde; 
i. voor het negende jaar 20% van de meerwaarde; 
j. voor het tiende jaar 10% van de meerwaarde. 

Artikel 15.  Algemene regels voor pgb 
1. Onverminderd artikel 2.3.6, tweede en vijfde lid, van de wet verstrekt het college geen pgb voor zover 

de aanvraag betrekking heeft op kosten die de belanghebbende voorafgaand aan de indiening van de 
aanvraag heeft gemaakt, tenzij bijzondere omstandigheden tot het maken van die kosten hebben ge-
noodzaakt.  

2. De hoogte van een pgb: 
a. wordt bepaald aan de hand van een door de cliënt op te stellen en door het college goed te keuren 

plan over de wijze waarop de cliënt het pgb gaat besteden; 
b. is toereikend om veilige, doeltreffende en kwalitatief goede diensten, hulpmiddelen, woningaanpas-

singen en andere maatregelen die tot de maatwerkvoorziening behoren, van derden te betrekken, 
en is, indien nodig, inclusief een vergoeding voor onderhoud, verzekering en reparatie, en;  
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c. bedraagt niet meer dan de kostprijs van de in de betreffende situatie goedkoopst adequate voor-
ziening in natura, met een afslag van 20% op die kostprijs indien de voorziening wordt geleverd 
door een professionele zorgverlener. 

d. wordt, indien de voorziening wordt geleverd door een niet-professionele zorgverlener, berekend op 
basis van een een tarief van twintig euro per uur. 

3. De hoogte van het pgb is een all-in tarief. Dat wil zeggen dat alle kosten zoals salaris, vervanging tij-
dens vakantie, verzekering(en) en reiskosten zijn opgenomen in dit tarief. 

4. Een cliënt aan wie een pgb wordt verstrekt, kan diensten, hulpmiddelen en andere maatregelen betrek-
ken van een persoon die behoort tot het sociaal netwerk. Tussenpersonen of belangenbehartigers 
worden niet uit het pgb betaald.  

5. Bij het bepalen van de kostprijs worden de kosten van aanpassing van een voorziening en accessoires 
meegerekend. 

6. Bij verstrekking van een tweedehandse voorziening, wordt de kostprijs bepaald door op de nieuwprijs 
van de voorziening, inclusief eventuele kosten van aanpassing en accessoires, een lineaire afschrijving 
toe te passen, uitgaande van de gebruiksduur. 

Artikel 16. Pgb voor een zaak 
1. In afwijking van het bepaalde in artikel 15, tweede lid, wordt de hoogte van een pgb voor een zaak 

bepaald op basis van de kostprijs van de zaak bij de door de gemeente gecontracteerde instelling die 
de aanvrager op dat moment zou hebben ontvangen als de zaak in natura zou zijn verstrekt.  

2. Bij naturaverstrekking van een tweedehands zaak wordt pgb verstrekt ter hoogte van de feitelijke kost-
prijs van die zaak, niet hoger dan het bedrag als bedoeld in lid 1.   

3. Het PGB bedrag kan worden verhoogd met eventuele vergoeding voor instandhoudingskosten voor 
gedurende maximaal zeven jaren.   

Artikel 17. Pgb voor ondersteuning bij het huishouden 
In afwijking van het bepaalde in artikel 15, tweede lid, is het pgb voor ondersteuning bij het huishouden 
door een niet-professionele zorgverlener, gelijk aan het pgb voor ondersteuning door een professionele 
zorgverlener.  

Artikel 18. Pgb voor kortdurend verblijf 
In afwijking van het bepaalde in artikel 15, tweede lid, bedraagt het pgb voor kortdurend verblijfzorg door 
een niet-professionele zorgverlener € 30,- per etmaal. 

Artikel 19.  Pgb voor woonvoorzieningen 
1. In afwijking van het bepaalde in artikel 15, tweede lid, bedraagt het pgb voor een woonvoorziening  

100% van de kosten die de gemeente zou hebben gemaakt bij verstrekking van deze voorziening in 
natura. 

2. Aan het pgb zijn in ieder geval de voorwaarden verbonden dat: 
a. de door het college aangewezen personen toegang wordt verstrekt tot de woonruimte waar de wo-

ningaanpassing zal worden verricht; 
b. aan de onder a genoemde personen inzicht wordt geboden in de vereiste bescheiden en tekenin-

gen welke betrekking hebben op de woningaanpassing; 
c. de onder a genoemde personen de gelegenheid wordt geboden tot het controleren van de woning-

aanpassing. 
3. Na voltooiing van de werkzaamheden in het kader van een woningaanpassing, doch uiterlijk binnen 1 

jaar na het toekennen van een pgb, verklaart de cliënt aan het college dat de bedoelde werkzaamhe-
den zijn voltooid. De gereedmelding is tevens een verzoek om vaststelling van de hoogte van het pgb.  

4. De gereedmelding dient te worden vergezeld van een verklaring dat bij het treffen van de voorzienin-
gen is voldaan aan de voorwaarden waaronder het pgb is verleend. 

Artikel 20. Gebruiksduur voorziening 
1. Als gebruiksduur van een voorziening waarvoor een pgb wordt verstrekt, geldt:  

a. 10 jaar, ingeval het een woonvoorziening, bruikleenauto, gesloten buitenwagen, trap- of plafondlift 
betreft; 

b. 7 jaar, ingeval het overige voorzieningen betreffen die in eigendom of bruikleen worden verstrekt. 
2. Indien de gebruiksduur nog niet is verstreken, kan een - aanvullend - pgb worden verstrekt indien er 

sprake is van: 
a. een gewijzigde omstandigheid die aanpassing dan wel vervanging van de voorziening noodzakelijk 

maakt; 
b. een calamiteit die de cliënt niet is te verwijten. 
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Artikel 21. Kwaliteitseisen maatschappelijke ondersteuning 
1. Aanbieders zorgen voor een goede kwaliteit van voorzieningen en de besteding van pgb, eisen met 

betrekking tot de deskundigheid van beroepskrachten daaronder begrepen, door: 
a. het afstemmen van voorzieningen op de persoonlijke situatie van de cliënt; 
b. het afstemmen van voorzieningen op andere vormen van zorg; 
c. erop toe te zien dat beroepskrachten tijdens hun werkzaamheden in het kader van het leveren van 

voorzieningen handelen in overeenstemming met de professionele standaard; 
d. voor zover van toepassing, erop toe te zien dat de kwaliteit van de voorzieningen en de deskundig-

heid van beroepskrachten tenminste voldoen aan de voorwaarden om in aanmerking te komen 
voor de in de toepasselijke sector erkende keurmerken . 

2. Het college kan bij nadere regeling bepalen welke verdere eisen worden gesteld aan de kwaliteit van 
voorzieningen en de besteding van pgb, eisen met betrekking tot de deskundigheid van beroepskrach-
ten daaronder begrepen. 

3. Onverminderd andere handhavingsbevoegdheden ziet het college toe op de naleving van deze eisen 
door periodieke overleggen met de aanbieders, een jaarlijks onafhankelijk cliëntervaringsonderzoek, en 
het zo nodig in overleg met de cliënt ter plaatse controleren van de geleverde voorzieningen.  

Artikel 22. Meldingsregeling calamiteiten en geweld  
1. Het college treft een regeling voor het melden van calamiteiten en geweldsincidenten bij de verstrek-

king van een voorziening door een aanbieder en wijst een of meer toezichthoudende ambtenaren aan.  
2. Aanbieders melden iedere calamiteit en ieder geweldsincident dat zich heeft voorgedaan bij de ver-

strekking van een voorziening onverwijld aan de toezichthoudend ambtenaar.  
3. De toezichthoudend ambtenaar, bedoeld in artikel 6.1, van de wet, doet onderzoek naar de calamitei-

ten en geweldsincidenten en adviseert het college over het voorkomen van verdere calamiteiten en het 
bestrijden van geweld.  

4. Het college kan bij nadere regeling bepalen welke verdere eisen gelden voor het melden van calamitei-
ten en geweld bij de verstrekking van een voorziening. 

Artikel 23. Voorkoming en bestrijding ten onrechte ontvangen maatwerkvoorzieningen en 
pgb’s en misbruik of oneigenlijk gebruik van de Wmo 2015 

1. Het college informeert cliënten of hun vertegenwoordiger in begrijpelijke bewoordingen over de rechten 
en plichten die aan het ontvangen van een maatwerkvoorziening of pgb zijn verbonden en over de mo-
gelijke gevolgen van misbruik en oneigenlijk gebruik van de wet. 

2. Onverminderd artikel 2.3.8 van de wet doet een cliënt aan het college op verzoek of onverwijld uit ei-
gen beweging mededeling van alle feiten en omstandigheden, waarvan hem redelijkerwijs duidelijk 
moet zijn dat deze aanleiding kunnen zijn tot heroverweging van een beslissing als bedoeld in artikel 
2.3.5 of 2.3.6 van de wet. 

3. Onverminderd artikel 2.3.10 van de wet kan het college een beslissing als bedoeld in artikel 2.3.5 of 
2.3.6 van de wet herzien dan wel intrekken als het college vaststelt dat: 
a. de cliënt onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt en de verstrekking van juiste of volledige 

gegevens tot een andere beslissing zou hebben geleid; 
b. de cliënt niet langer op de maatwerkvoorziening of het pgb is aangewezen; 
c. de maatwerkvoorziening of het pgb niet meer toereikend is te achten; 
d. de cliënt niet voldoet aan de voorwaarden die aan de maatwerkvoorziening of het pgb zijn verbon-

den; 
e. de cliënt de maatwerkvoorziening of het pgb niet of voor een ander doel gebruikt. 

4. Een beslissing tot verlening van een pgb kan worden ingetrokken als blijkt dat het pgb binnen zes 
maanden na uitbetaling niet is aangewend voor de bekostiging van de voorziening waarvoor de verle-
ning heeft plaatsgevonden. 

5. Als het college een beslissing op grond van het derde lid, onder a, heeft ingetrokken en de verstrekking 
van de onjuiste of onvolledige gegevens door de cliënt opzettelijk heeft plaatsgevonden, kan het colle-
ge van de cliënt en degene die daaraan opzettelijk zijn medewerking heeft verleend, geheel of gedeel-
telijk de geldswaarde vorderen van de ten onrechte genoten maatwerkvoorziening of het ten onrechte 
genoten pgb. 

6. Ingeval het recht op een in eigendom verstrekte voorziening is ingetrokken, kan deze voorziening wor-
den teruggevorderd. 

7. Ingeval het recht op een in bruikleen verstrekte voorziening is ingetrokken, kan deze voorziening wor-
den teruggevorderd. 

8. Het college onderzoekt uit het oogpunt van kwaliteit van de geleverde zorg, al dan niet steekproefsge-
wijs, de bestedingen van pgb’s. 
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Artikel 23a. Opschorting betaling uit het pgb 
Het college kan de Sociale verzekeringsbank gemotiveerd verzoeken te beslissen tot eengeheel of gedeel-
telijke op-schorting voor ten hoogste dertien weken van betalingen uit het pgb als er ten aanzien van een 
cliënt een ernstig vermoeden is gerezen dat er sprake is van een omstandigheid als bedoeld in artikel 
2.3.10, eerste lid, onder a, d of e, van de wet. 

Artikel 23b. Onderzoek naar kwaliteit en recht- en doelmatigheid maatwerkvoorzieningen 
en pgb’s 

Het college onderzoekt periodiek, al dan niet steekproefsgewijs, het gebruik van maatwerkvoorzieningen 
en pgb’s met het oog op de beoordeling van de kwaliteit en recht- en doelmatigheid daarvan. 

Artikel 24. Jaarlijkse waardering mantelzorgers  
Het college kan bij nadere regeling bepalen waaruit de jaarlijkse blijk van waardering voor mantelzorgers 
van cliënten in de gemeente bestaat. 

Artikel 25. Tegemoetkoming meerkosten personen met een beperking of chronische pro-
blemen  

1. Het college kan in overeenstemming met het beleidsplan, bedoeld in artikel 2.1.2 van de wet, op aan-
vraag aan personen met een beperking of chronische psychische of psychosociale problemen die 
daarmee verband houdende aannemelijke meerkosten hebben een tegemoetkoming verstrekken ter 
ondersteuning van de zelfredzaamheid en de participatie.  

2. Het college bepaalt bij nadere regeling in welke gevallen en in welke mate een tegemoetkoming kan 
worden verstrekt. 

Artikel 26. Verhouding prijs en kwaliteit levering dienst door derden 
1. Ter waarborging van een goede verhouding tussen de prijs voor de levering van een dienst door een 

derde als bedoeld in artikel 2.6.4 van de wet en de eisen die gesteld worden aan de kwaliteit van de 
dienst stelt het college vast: 
a. een vaste prijs, die geldt voor een inschrijving als bedoeld in de Aanbestedingswet 2012 en het 

aangaan overeenkomst met de derde; of 
b. een reële prijs die geldt als ondergrens voor: 

 een inschrijving en het aangaan overeenkomst met de derde, en  

 de vaste prijs, bedoeld in onderdeel a. 
2. Het college stelt de prijzen, bedoeld in het eerste lid, vast: 

a. overeenkomstig de eisen aan de kwaliteit van die dienst, waaronder de eisen aan de deskundig-
heid van de beroepskracht, bedoeld in artikel 2.1.3, tweede lid, onderdeel c, van de wet, en 

b. rekening houdend met de continuïteit in de hulpverlening, bedoeld in artikel 2.6.5, tweede lid, van 
de wet, tussen degenen aan wie de dienst wordt verstrekt en de betrokken hulpverleners. 

3. Het college baseert de vaste prijs of de reële prijs  op de volgende kostprijselementen: 
a. de kosten van de beroepskracht; 
b. redelijke overheadkosten; 
c. kosten voor niet productieve uren van de beroepskrachten als gevolg van verlof, ziekte, scholing, 

werkoverleg; 
d. reis en opleidingskosten; 
e. indexatie van de reële prijs voor het leveren van een dienst;  
f. overige kosten als gevolg van door de gemeente gestelde verplichtingen voor aanbieders waaron-

der rapportageverplichtingen en administratieve verplichtingen. 
4. Het college kan het eerste lid, onderdeel b, buiten beschouwing laten indien bij de inschrijving aan de 

derde de eis wordt gesteld een prijs voor de dienst te hanteren die gebaseerd is op hetgeen gesteld is 
in het tweede en derde lid. Daarover legt het college verantwoording af aan de gemeenteraad. 

5. Het college bepaalt met welke derde als bedoeld in het eerste lid hij een overeenkomst aangaat. 

Artikel 27. Klachtregeling  
1. Aanbieders stellen een regeling vast voor de afhandeling van klachten van cliënten ten aanzien van 

alle voorzieningen en sturen dit na vaststelling aan het college. 
2. Onverminderd andere handhavingsbevoegdheden ziet het college toe op de naleving van de klachtre-

gelingen van aanbieders door periodieke overleg met de aanbieders. 
3. Het college verricht jaarlijks een cliëntervaringsonderzoek. 

Artikel 28. Medezeggenschap bij aanbieders van maatschappelijke ondersteuning 
1. Aanbieders stellen een regeling vast voor de medezeggenschap van cliënten over voorgenomen be-

sluiten van de aanbieder welke voor de gebruikers van belang zijn ten aanzien van [alle voorzieningen  
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2. Onverminderd andere handhavingsbevoegdheden ziet het college toe op de naleving van de mede-
zeggenschapsregelingen van aanbieders. 

Artikel 29. Betrekken van ingezetenen bij het beleid  
1. Het college stelt ingezetenen, waaronder in ieder geval cliënten of hun vertegenwoordigers, in de gele-

genheid voorstellen voor het beleid betreffende maatschappelijke ondersteuning te doen, vroegtijdig 
gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen bij de besluitvorming over verordeningen en beleids-
voorstellen betreffende maatschappelijke ondersteuning, en voorziet hen van ondersteuning om hun rol 
effectief te kunnen vervullen.  

2. Het college zorgt ervoor dat ingezetenen, waaronder in ieder geval cliënten of hun vertegenwoordigers, 
kunnen deelnemen aan periodiek overleg, waarbij zij onderwerpen voor de agenda kunnen aanmelden, 
en dat zij worden voorzien van de voor een adequate deelname aan het overleg benodigde informatie.  

3. Bij of krachtens deze verordening kunnen nadere regels worden gesteld ter uitvoering van het eerste 
en tweede lid. 

Artikel 30. Hardheidsclausule 
1. In gevallen, de uitvoering van deze verordening betreffend, waarin deze verordening niet voorziet, be-

slist het college. 
2. Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van cliënt afwijken van de bepalingen in deze veror-

dening, als toepassing van deze verordening tot onbillijkheden van overwegende aard leidt. 

Artikel 31. Intrekking oude verordening en overgangsrecht 
1. De Verordening maatschappelijke ondersteuning 2017 worden ingetrokken. Zij wordt voortaan aange-

haald als “Verordening maatschappelijke ondersteuning 2017 (oud)”. 
2. Een cliënt houdt recht op een lopende voorziening verstrekt op grond van de in het eerste lid genoem-

de verordening, totdat het college een nieuw besluit heeft genomen waarbij het besluit waarmee deze 
voorziening is verstrekt, wordt ingetrokken. 

3. Aanvragen die zijn ingediend onder de in het eerste lid genoemde verordening en waarop nog niet is 
beslist bij het in werking treden van deze verordening, worden afgehandeld krachtens deze verorde-
ning.  

4. Op bezwaarschriften tegen een besluit op grond van de in het eerste lid genoemde verordening wordt 
beslist met inachtneming van die verordening. 

5. Het Besluit maatschappelijke ondersteuning 2017 wordt geacht te zijn vastgesteld op grond van deze 
verordening. 

Artikel 32. Inwerkingtreding en citeertitel 
1. Deze verordening treedt in werking  8 november 2017. 
2. Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening maatschappelijke ondersteuning 2017. 
 
 
 
Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 7 november 2017, 
De raadsgriffier, De voorzitter, 

  
mr. O.J.R.J. Huitema MPM I.A. Bakker 
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Datum: 7 november 2017 
Nummer:   12 C 
Onderwerp: Wijziging Verordening jeugdhulp  
  
 
 
De raad van de gemeente Dinkelland, 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 17 september 2017 nummer A; 

gelet op het advies van de algemene commissie van  3 oktober 2017; 

gelet op de artikelen 2.9, 2.10, 2.12 en 8.1.1, vierde lid, van de Jeugdwet, 

besluit vast te stellen de navolgende:  

 

Verordening jeugdhulp 2017 

 

Artikel 1. Begripsbepalingen 
In deze verordening en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: 
a. andere voorziening: voorziening anders dan in het kader van de Jeugdwet, op het gebied van zorg, 

onderwijs, maatschappelijke ondersteuning of werk en inkomen; 
b. hulpvraag: behoefte van een jeugdige of zijn ouders aan jeugdhulp in verband met opgroei- en opvoe-

dingsproblemen, psychische problemen en stoornissen, als bedoeld in artikel 2.3, eerste lid, van de 
wet; 

c. gesprek: gesprek als bedoeld in artikel 6; 
d. individuele voorziening: op de jeugdige of zijn ouders toegesneden voorziening als bedoeld in artikel 2, 

tweede lid; 
e. melding: melding van een hulpvraag als bedoeld in artikel 4. 
f. overige voorziening: overige voorziening als bedoeld in artikel 2, eerste lid; 
g. pgb: persoonsgebonden budget als bedoeld in artikel 8.1.1 van de wet, zijnde een door het college 

verstrekt budget aan een jeugdige of zijn ouders, dat hen in staat stelt de jeugdhulp die tot de indivi-
duele voorziening behoort van derden te betrekken en dat namens de gemeente door de Sociale Ver-
zekeringsbank aan deze derden wordt uitgekeerd; 

h. professionele zorgverlener: een zorgverlener die voldoet aan de kwaliteitseisen van beroepskrachten 
bij een door de gemeente gecontracteerde instelling voor zover hij beroepsmatig zorg verleent; 

i. niet-professionele zorgverlener: een zorgverlener die niet voldoet aan één van de criteria van een pro-
fessionele zorgverlener. 

j. wet: Jeugdwet; 

Artikel 2. Vormen van jeugdhulp 
1. De volgende overige voorzieningen zijn beschikbaar:  

a. basishulp: 

 begeleiding en verzorging jeugdigen met verstandelijke beperking 

 generalistische basis-ggz voor jeugdigen 

 gebiedsgerichte hulp bij jeugdcriminaliteit en jeugdoverlast 

 gezinscoaching 

 gezinsondersteuning 

 jongerentrajecten 
b. informatie en (opvoed)advies; 
c. intensief casemanegement; 
d. jeugdgezondheidszorg maatwerkdeel; 
e. jongerencoaching en participatiebevordering; 
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f. online hulpverlening; 
g. schoolmaatschappelijk werk; 
h. voorlichting, cursussen en training. 

2. De volgende individuele voorzieningen zijn beschikbaar: 
a. specialistische hulp; 
b. langdurige crisisopvang; 
c. forensische hulp; 
d. gesloten jeugdhulp; 
e. medische kinderdagbehandeling; 
f. pleegzorg; 
g. residentiële hulp in vrijwillig kader; 
h. residentiële hulp voor jeugdigen met een verstandelijke beperking; 
i. specialistische dagbehandeling en verzorging verstandelijke beperkte jeugd; 
j. specialistische ggz voor jeugdigen; 
k. verzorging van jeugd met een lichamelijke en zintuiglijke beperking. 

Artikel 3 Toegang jeugdhulp via de huisarts, medisch specialist of jeugdarts 
Het college draagt zorg voor de inzet van jeugdhulp na een verwijzing door de huisarts, medisch specialist 
en jeugdarts naar een jeugdhulpaanbieder, als en voor zover genoemde jeugdhulpaanbieder van oordeel 
is dat inzet van jeugdhulp nodig is.  

Artikel 4. Toegang jeugdhulp via de gemeente, melding hulpvraag 
1. Een hulpvraag kan door of namens de jeugdige of zijn ouders bij het college worden gemeld. 
2. In spoedeisende gevallen treft het college zo spoedig mogelijk een passende tijdelijke maatregel of 

vraagt het college een machtiging gesloten jeugdhulp als bedoeld in hoofdstuk 6 van de wet. 
3. Jeugdigen en ouders kunnen zich rechtstreeks wenden tot een overige voorziening.  

Artikel 5. Vooronderzoek 
1. Het college verzamelt alle voor het onderzoek, bedoeld in artikel 7, van belang zijnde en toegankelijke 

gegevens over de jeugdige en zijn situatie en maakt vervolgens zo spoedig mogelijk met hem een af-
spraak voor een gesprek. 

2. Voor het gesprek verschaffen de jeugdige of zijn ouders aan het college alle overige gegevens en be-
scheiden die naar het oordeel van het college voor het onderzoek nodig zijn en waarover zij redelijker-
wijs de beschikking kunnen krijgen. De jeugdige of zijn ouders verstrekken in ieder geval een identifica-
tiedocument als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht ter inzage. 

3. De jeugdige of zijn ouders kunnen een persoonlijk plan indienen dat het college bij het onderzoek be-
trekt.  

4. Het college kan in overleg met de jeugdige of zijn ouders afzien van een vooronderzoek als bedoeld in 
het eerste en tweede lid. 

5. Indien de gespreksvoorbereiding een afgerond beeld oplevert over de hulpvraag, kan het college in 
overleg met de jeugdige of zijn ouders afzien van een gesprek. 

Artikel 6. Gesprek 
1. Het college onderzoekt in een gesprek tussen deskundigen en de jeugdige of zijn ouders, zo spoedig 

mogelijk en voor zover nodig: 
a. de behoeften, persoonskenmerken, voorkeuren, veiligheid, ontwikkeling en gezinssituatie van de 

jeugdige en het probleem of de hulpvraag; 
b. het gewenste resultaat van het verzoek om jeugdhulp; 
c. het vermogen van de jeugdige of zijn ouders om zelf of met ondersteuning van de naaste omgeving 

een oplossing voor de hulpvraag te vinden; 
d. de mogelijkheden om gebruik te maken van een andere voorziening; 
e. de mogelijkheden om jeugdhulp te verlenen met gebruikmaking van een overige voorziening; 
f. de mogelijkheden om een individuele voorziening te verstrekken;  
g. de wijze waarop een mogelijk toe te kennen individuele voorziening wordt afgestemd met andere 

voorzieningen op het gebied van zorg, onderwijs, maatschappelijke ondersteuning, of werk en in-
komen; 

h. hoe rekening zal worden gehouden met de godsdienstige gezindheid, de levensovertuiging en de 
culturele achtergrond van de jeugdige en zijn ouders, en 

i. de mogelijkheden om te kiezen voor de verstrekking van een pgb, waarbij de jeugdige of zijn ou-
ders in begrijpelijke bewoordingen worden ingelicht over de gevolgen van die keuze. 

2. In de gevallen bedoeld in artikel 8.2.1 van de wet informeert het college de ouders dat een ouderbijdra-
ge is verschuldigd en hoe deze bijdrage wordt geïnd. 
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3. Het college informeert de jeugdige of zijn ouders over de gang van zaken bij het gesprek, hun rechten 
en plichten en de vervolgprocedure en vraagt hen toestemming om hun persoonsgegevens te verwer-
ken. 

4. Als de hulpvraag genoegzaam bekend is, kan het college in overleg met de cliënt afzien van een ge-
sprek.  

Artikel 7. Schriftelijke weergave van de uitkomsten van het onderzoek 
1. Het college zorgt voor schriftelijke verslaglegging van het onderzoek waarin in ieder geval een onder-

steuningsadvies is opgenomen omtrent de wenselijkheid van een maatwerkvoorziening. 
2. De jeugdige of zijn ouders ondertekent de schriftelijke weergave van de uitkomsten van het onderzoek 

voor gezien of akkoord en zorgt ervoor dat een getekend exemplaar wordt geretourneerd aan het col-
lege.  

3. Als de jeugdige of zijn ouders tekent voor gezien, kan hij daarbij tevens aangeven wat de reden is 
waarom hij niet akkoord is.  

4. Als de jeugdige of zijn ouders van mening zijn dat hij in aanmerking komt voor een maatwerkvoorzie-
ning, kan hij dit aangeven op het door hem ondertekende schriftelijke weergaven van de uitkomsten 
van het onderzoek.  

Artikel 8. Aanvraag 
1. Een jeugdige en/of zijn ouders kunnen een aanvraag om een individuele voorziening schriftelijk indie-

nen bij het college zoals bedoeld in artikel 4:2 van de Awb.  
2. Een door jeugdige of zijn ouders ondertekend schriftelijke weergave van de uitkomsten van het onder-

zoek waarin de wens van cliënt is opgenomen om in aanmerking te komen voor een individuele voor-
ziening, wordt aangemerkt als een aanvraag. 

3. Wanneer de schriftelijke weergave van de uitkomsten van het onderzoek niet binnen drie maanden na 
verzending is ondertekend en geretourneerd aan het college, dan vervalt het document als aanvraag 
en moet er een nieuwe melding worden ingediend wanneer men alsnog in aanmerking wil komen voor 
een maatwerkvoorziening.  

Artikel 9. Criteria voor een individuele voorziening 
Het college kent een individuele voorziening toe voor zover de jeugdige: 
a. op eigen kracht of met zijn ouders of andere personen uit zijn naaste omgeving geen oplossing voor 

zijn hulpvraag kan vinden. 
b. geen oplossing kan vinden voor zijn hulpvraag door, al dan niet gedeeltelijk, gebruik te maken van een 

overige voorziening,  

Artikel 10. Inhoud beschikking  
1. In de beschikking tot verstrekking van een individuele voorziening wordt in ieder geval aangegeven of 

de voorziening in natura of als pgb wordt verstrekt en wordt tevens aangegeven hoe bezwaar tegen de 
beschikking kan worden gemaakt. 

2. Bij het verstrekken van een individuele voorziening in natura wordt in de beschikking in ieder geval 
vastgelegd: 
a. welke de te verstrekken individuele voorziening is en wat het beoogde resultaat daarvan is; 
b. wat de ingangsdatum en duur van de verstrekking is; 
c. hoe de voorziening wordt verstrekt, en indien van toepassing, en 
d. welke andere voorzieningen relevant zijn of kunnen zijn. 

3. Bij het verstrekken van een individuele voorziening in de vorm van een pgb wordt in de beschikking in 
ieder geval vastgelegd: 
a. voor welk resultaat het pgb kan worden aangewend; 
b. welke kwaliteitseisen gelden voor de besteding van het pgb; 
c. wat de hoogte van het pgb is en hoe hiertoe is gekomen; 
d. wat de duur is van de verstrekking waarvoor het pgb is bedoeld, en  
e. de wijze van verantwoording van de besteding van het pgb. 

4. Als sprake is van een te betalen ouderbijdrage worden de jeugdige of zijn ouders daarover in de be-
schikking geïnformeerd. 

Artikel 11. Bepaling kostprijs individuele voorziening 
De kostprijs van een individuele voorziening wordt bepaald: 
a. door een aanbesteding;  
b. na een consultatie in de markt, of  
c. in overleg met de aanbieder. 
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Artikel 12. Algemene regels voor pgb  
1. Het college verstrekt een pgb in overeenstemming met artikel 8.1.1 van de wet. 
2. Onverminderd artikel 8.1.1 van de wet verstrekt het college geen pgb voor zover de aanvraag betrek-

king heeft op kosten die de belanghebbende voorafgaand aan de indiening van de aanvraag heeft ge-
maakt, tenzij bijzondere omstandigheden tot het maken van die kosten hebben genoodzaakt.  

3. De hoogte van een pgb: 
a. wordt bepaald aan de hand van een door de jeugdige of zijn ouders op te stellen en door het colle-

ge goed te keuren plan over de wijze waarop de cliënt het pgb gaat besteden; 
b. is toereikend om veilige, doeltreffende en kwalitatief goede hulp van derden te betrekken, en 
c. bedraagt niet meer dan de kostprijs van de in de betreffende situatie goedkoopst adequate voor-

ziening in natura met een afslag van 20% indien de voorziening wordt geleverd door een professio-
nele zorgverlener; 

d. wordt, indien de voorziening wordt geleverd door een niet-professionele zorgverlener, berekend op 
basis van een een tarief van twintig euro per uur. 

4. Een vastgesteld tarief is een all-in tarief. Dat wil zeggen dat alle kosten zoals salaris, vervanging tijdens 
vakantie, verzekering(en) en reiskosten zijn opgenomen in dit tarief. 

5. Een cliënt aan wie een pgb wordt verstrekt, kan hulp betrekken van een persoon die behoort tot het 
sociaal netwerk. De voorwaarde is dat tussenpersonen of belangbehartigers niet uit het pgb worden 
betaald.  

Artikel 13. Pgb voor kortdurend verblijf 
Het pgb voor kortdurend verblijfzorg door een niet-professionele zorgverlener, bedraagt dertig euro per 
etmaal. 

Artikel 14. Nieuwe feiten en omstandigheden, herziening, intrekking of terugvordering 
1. Onverminderd artikel 8.1.2 van de wet doen een jeugdige of zijn ouders op verzoek of onverwijld uit 

eigen beweging aan het college mededeling van alle feiten en omstandigheden, waarvan hun redelij-
kerwijs duidelijk moet zijn dat deze aanleiding kunnen zijn tot heroverweging van een beslissing aan-
gaande een individuele voorziening.  

2. Onverminderd artikel 8.1.4 van de wet kan het college een beslissing aangaande een individuele voor-
ziening herzien dan wel intrekken als het college vaststelt dat: 
a. de jeugdige of zijn ouders onjuiste of onvolledige gegevens hebben verstrekt en de verstrekking 

van juiste of volledige gegevens tot een andere beslissing zou hebben geleid; 
b. de jeugdige of zijn ouders niet langer op de individuele voorziening of op het pgb zijn aangewezen; 
c. de individuele voorziening of het pgb niet meer toereikend is te achten; 
d. de jeugdige of zijn ouders niet voldoen aan de voorwaarden van de individuele voorziening of het 

pgb, of 
e. de jeugdige of zijn ouders de individuele voorziening of het pgb niet of voor een ander doel gebrui-

ken dan waarvoor het is bestemd. 
3. Als het college een beslissing op grond van het tweede lid, onder a, heeft ingetrokken en de verstrek-

king van de onjuiste of onvolledige gegevens opzettelijk heeft plaatsgevonden, kan het college van de-
gene die opzettelijk onjuiste of onvolledige gegevens heeft verschaft geheel of gedeeltelijk de gelds-
waarde vorderen van de ten onrechte genoten individuele voorziening of het ten onrechte genoten pgb. 

4. Een beslissing tot verlening van een pgb kan worden ingetrokken als blijkt dat het pgb binnen zes 
maanden na uitbetaling niet is aangewend voor de bekostiging van de voorziening waarvoor de verle-
ning heeft plaatsgevonden. 

5. Het college onderzoekt uit het oogpunt van kwaliteit van de geleverde zorg, al dan niet steekproefsge-
wijs, de bestedingen van pgb’s. 

Artikel 15. Verhouding prijs en kwaliteit aanbieders jeugdhulp en uitvoerders kinderbe-
schermingsmaatregelen en jeugdreclassering 

Het college houdt in het belang van een goede prijs-kwaliteitverhouding bij de vaststelling van de tarieven 
die het hanteert voor door derden te leveren jeugdhulp of uit te voeren kinderbeschermingsmaatregelen of 
jeugdreclassering, rekening met: 
a. de aard en omvang van de te verrichten taken; 
b. de voor de sector toepasselijke CAO-schalen in relatie tot de zwaarte van de functie; 
c. een redelijke toeslag voor overheadkosten; 
d. een voor de sector reële mate van non-productiviteit van het personeel als gevolg van verlof, ziekte, 

scholing en werkoverleg; 
e. kosten voor bijscholing van het personeel. 
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Artikel 16. Vertrouwenspersoon 
Het college wijst jeugdigen en ouders erop dat zij zich desgewenst kunnen laten bijstaan door een onaf-
hankelijke vertrouwenspersoon. 

Artikel 17. Inspraak en medezeggenschap 
1. Het college betrekt de ingezetenen van de gemeente bij de voorbereiding van het beleid betreffende 

jeugdhulp overeenkomstig de krachtens artikel 150 van de Gemeentewet gestelde regels met betrek-
king tot de wijze waarop inspraak wordt verleend. 

2. Het college stelt cliënten en vertegenwoordigers van cliëntgroepen vroegtijdig in de gelegenheid voor-
stellen voor het beleid betreffende jeugdhulp te doen, advies uit te brengen bij de besluitvorming over 
verordeningen en beleidsvoorstellen betreffende jeugdhulp, en voorziet hen van ondersteuning om hun 
rol effectief te kunnen vervullen. 

3. Het college zorgt ervoor dat ingezetenen kunnen deelnemen aan periodiek overleg, waarbij zij onder-
werpen voor de agenda kunnen aanmelden, en dat zij worden voorzien van de voor een adequate 
deelname aan het overleg benodigde informatie en ondersteuning. 

4. Het college kan nadere regels vaststellen ter uitvoering van het tweede en derde lid.  

Artikel 18. Hardheidsclausule  
Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van de jeugdige of zijn ouders afwijken van de bepa-
lingen in deze verordening, als toepassing van deze verordening naar oordeel van het college tot onbillijk-
heden van overwegende aard leidt. 

Artikel 19. Inwerkingtreding en citeertitel 
1. De Verordening jeugdhulp 2017 wordt ingetrokken. Zij wordt voortaan aangehaald als de Verordening 

jeugdhulp 2017 (oud)”. 
2. Een cliënt houdt recht op een lopende voorziening verstrekt op grond van de in het eerste lid genoem-

de verordening, totdat het college een nieuw besluit heeft genomen waarbij het besluit waarmee deze 
voorziening is verstrekt, wordt ingetrokken. 

3. Aanvragen die zijn ingediend onder de in het eerste lid genoemde verordening en waarop nog niet is 
beslist bij het in werking treden van deze verordening, worden afgehandeld krachtens deze verorde-
ning.  

4. Op bezwaarschriften tegen een besluit op grond van de in het eerste lid genoemde verordening wordt 
beslist met inachtneming van die verordening. 

5. Deze verordening treedt in werking op 1 november 2017. 
6. Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening jeugdhulp 2017.    
 
 
Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 7 november  2017, 
 
De gemeenteraad van Dinkelland, 
de raadsgriffier de voorzitter 

  
mr. O.J.R.J. Huitema MPM I.A. Bakker 
 
 


