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In onze collegevergadering van 17 december 2019 hebben wij uw advies over de Verordening 
maatschappelijke ondersteuning gemeente Dinkelland 2020, de Verordening Jeugdhulp gemeente 
Dinkelland 2020, de Nadere regels maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente 
Dinkelland 2020, de Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning gemeente Dinkelland 2020 en de 
Beleidsregels jeugdhulp gemeente Dinkelland 2020 aan de orde gesteld. 
 
Wij danken u voor uw positieve reactie op de verordeningen, nadere regels en beleidsregels Wmo en 
Jeugd. Onze reactie op uw advies treft u als bijlage aan. 
 
U kunt de regelingen vanaf de inwerkingtreding op 1 februari 2020 vinden op www.overheid.nl. 
 
 
Hoogachtend, 
 
Burgemeester en wethouders van Dinkelland, 
de gemeentesecretaris, 

 
E.M. Grobben 

de burgemeester, 

 
J.G.J. Joosten 
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Bijlage: Reactienota verordeningen, nadere regels en beleidsregels Wmo en Jeugd Wmo-lab 
Dinkelland 
 

Algemeen 

 

1.  
Opmerking: De documenten zijn duidelijk en goed leesbaar.  
Antwoord: Wij danken u voor uw positieve reactie op de verordeningen, nadere regels en 
beleidsregels Wmo en Jeugd. 

 

Verordening Jeugd 

 

2. 
Suggestie: Artikel 2.1, lid 1: onafhankelijk toe te voegen aan cliëntondersteuning. 
Antwoord: In de wet staat al omschreven dat cliëntondersteuning onafhankelijk moet zijn. 

 

3. 
Suggestie: Artikel 2.1, lid 1: pleegouders en voogden toe te voegen 
Antwoord: Onder het wettelijk begrip ‘ouder’ wordt ook de wettelijk vertegenwoordiger verstaan. 
Een pleegouder is geen ouder in de zin van de wet maar een jeugdhulpvoorziening. Een voogd die 
de jeugdige feitelijk verzorgt is doorgaans een ouder in de zin van de wet. Een voogd is een 
wettelijk vertegenwoordiger van de jeugdige, die kan tevens pleegouder zijn (pleegoudervoogd).  

 

4. 
Vraag: Artikel 2.1, lid 1: hoe gaan we om met voogden? 
Antwoord: zie antwoord onder punt 3. 

 

5. 
Vraag: Artikel 2.2: Verwijzers zijn medici. Kan het ook zo zijn dat een orthopedagoog van een 
erkende instelling verwijs? Niet overal bij jeugdhulp wordt een arts noodzakelijk geacht. Als dat zo 
is moet de zin bijvoorbeeld zijn: specialistische hulp of jeugdhulp die geboden wordt. 
 
Antwoord: Het gaat hier om de in artikel 2.6, lid 1 onder van de Jeugdwet genoemde verwijzers op 
grond waarvan de jeugdhulp wordt verleend door een door het college gecontracteerde partij, 
zonder tussenkomst van een verzoek van om jeugdhulp die bij het college wordt gedaan. Het valt 
buiten de bevoegdheid van de verordening om hier nader invulling aan te geven. 

 

6. 
Suggestie: Artikel 2.3, lid 1: pleegouders en/of voogden toevoegen 
Antwoord: Zie opmerking onder punt 3. 

 

7. 
Suggestie: Artikel 2.3, lid 2: registreert melding en bevestigt 
Antwoord: dit passen wij aan en nemen we over. 

 

8. 
Suggestie: Artikel 2.3, lid 4: pleegouders en/of voogden toevoegen 
Antwoord:  Zie opmerking onder punt 3. 

 

9. 
Suggestie: Artikel 2.3, lid 7: pleegouders en/of voogden toevoegen 
Antwoord: Zie opmerking onder punt 3. 

 

10. 
Suggestie: Artikel 2.4: pleegouders en/of voogden toevoegen 
Antwoord: Zie opmerking onder punt 3. 

 

11. 
Vraag: Artikel 2.5: Deze zin loopt niet, wat wil men hier zeggen? 
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Antwoord: Het gaat er bij deze bepaling om dat de jeugdige altijd wordt gezien maar ook wordt 
gesproken als dat nodig is voor het onderzoek. Uit rechtspraak volgt onder meer dat alleen op die 
manier een zorgvuldig onderzoek naar de behoefte aan jeugdhulp kan worden gedaan. 

 

Verordening Wmo 

 

12. 
Vraag: Artikel 4.6, lid 5: Waarom wordt hier ook niet omschreven dat er ook geen verstrekking is 
aan cliënten die thuis wonen en een WLZ indicatie hebben, zoals wel in de beleidsregels staat. 
Antwoord: Het valt buiten de bevoegdheid van de verordening om hierover regels te stellen. Bij 
toepassing van artikel 2.3.5. lid 6 van de Wmo 2015 (weigeren maatwerkvoorziening) gaat het om 
een kan-bepaling. Dat wil zeggen dat hiervoor wel beleidsregels opgesteld mogen worden. 

 

13. 
Vraag: Artikel 5.2, lid 3: Kan deze tekst iets duidelijker omschreven worden? 
Antwoord: Wat hier bedoelt wordt is dat degenen die de hulp verleent geen reiskosten wordt 
vergoed vanuit het pgb. 

 

14. 
Vraag: Artikel 5.7: Kan dit duidelijker omschreven worden? 
Antwoord: Er is gekozen om slechts de wettelijke term aan te houden. De wetgever heeft er 
bewust voor gekozen om geen invulling te geven aan accommodatie of instelling voor beschermd 
wonen. Onder een ‘accommodatie van een instelling’ kan een veelheid van variëteiten schuilgaan 
(TK 2013/14, 33 841, nr. 3, p. 112). 

 


