Was – wordt – tabel
Wijzigingen verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Dalfsen 2021
Artikel 1. Begripsbepalingen
Bestaande tekst
Jeugdige: kinderen en jongeren tot 18 jaar

Artikel 9. Regels voor pgb
Bestaande tekst
Artikel 9.4p
Beschermd wonen: de hoogte van een pgb
beschermd wonen wordt bepaald op basis van
een naar aard en omvang oplopend budget en
bedraagt maximaal 81% van de maximale
subsidiabele kosten van de maatwerkvoorziening beschermd wonen in natura en op
een door de inwoner opgesteld Pgb-plan over
hoe hij het persoonsgebonden budget gaat
besteden.
Artikel 10 Vormen van pgb beschermd wonen
Bestaande tekst
-

Nieuwe tekst
Jeugdige: kinderen en jongeren tot 18 jaar, in
enkele gevallen kan de leeftijd doorlopen tot 23
jaar;

Toelichting
Definitie aangepast i.v.m. verlengde jeugdwet

Nieuwe tekst
Artikel 9.4p
Beschermd wonen: de hoogte van een pgb
beschermd wonen wordt bepaald op basis van
een aan deze verordening toegevoegde bijlage.

Toelichting
De daadwerkelijke pgb-tarieven voor beschermd
wonen zijn nu toegevoegd als bijlage.

Nieuwe tekst
1. Het Pgb beschermd wonen mag als volgt
ingezet worden:
a. Bewoning van een kamer in een
voorziening van een zorgaanbieder voor
meerdere mensen of een huis/
appartement met een eigen voordeur in
een complex voor beschermd wonen.
Er is 24 uur per dag, 7 dagen in de
week, ondersteuning beschikbaar op de
locatie of

Toelichting
Er was nog geen artikel opgenomen over
vormen van pgb beschermd wonen

b. In een accommodatie van een
zorgaanbieder met begeleiding op
afspraak, er is 24 uur per dag, 7 dagen
in de week, begeleiding oproepbaar die
indien noodzakelijk binnen een half uur
aanwezig.
2. Het pgb mag niet worden gebruikt voor de
vergoeding van huur en eten aan de
aanbieder.
3. De ondersteuning bestaat uit een integraal
pakket van individuele begeleiding en zo
nodig begeleiding bij de persoonlijke
verzorging en bij het huishouden. Bij een
indicatie dagbesteding worden deze kosten
ook uit het pgb betaald. Indien medisch
noodzakelijk mogen ook de vervoerskosten
die nodig zijn om op de
dagbestedingslocatie en weer thuis te
komen uit het pgb betaald worden.
Artikel 11. Kwaliteitseisen professionele pgb zorg op basis van de Jeugdwet
Bestaande tekst
Nieuwe tekst
Indien er een pgb verstrekt wordt op basis van
de Jeugdwet, dan zijn onderstaande
kwaliteitseisen van toepassing op de hulp die
wordt betrokken. Er moet dan sprake zijn van
een professional die voldoet aan de norm voor
verantwoorde toedeling (artikel 4.1.2.
Jeugdwet):
a. De budgethouder betrekt een bij het
SKJ of BIG geregistreerde
professional (master of postmaster
niveau);

Toelichting
De kwaliteitseisen voor een pgb waren
voorheen opgenomen in onze beleidsregels.
Deze zijn nu verplaatst naar de verordening
vanwege uitspraken van een
voorzieningenrechter waarin wordt gezegd dat
in de verordening moet worden bepaald welke
eisen er gesteld worden aan een kwaliteit van
een dienst.

b. De budgethouder kan een
vakbekwame, niet geregistreerde
professional betrekken als naar het
oordeel van het college er sprake is
van een voorspelbare, stabiele en
veilige situatie bij de aanvrager of de
hulpverlener uitvoerende en
praktische taken verricht;
c. Behandeling vindt plaats onder het
toezicht van een hoofdbehandelaar;
d. De budgethouder overlegt op verzoek
van het college een recente verklaring
omtrent gedrag van de hulpverlener
(niet ouder dan 3 maanden);
e. Uit het pgb plan blijkt hoe de kwaliteit
en de doelmatigheid van de
hulpverlening wordt bewaakt, beheerst
en bijgesteld;
f. De budgethouder draagt zorgt voor
een verklaring van de hulpverlener dat
de meldcode wordt gehanteerd en dat
een vertrouwenspersoon in staat
wordt gesteld zijn werk uit te voeren.
Artikel 12. Kwaliteitseisen professionele pgb zorg op basis van de Wmo 2015
Bestaande tekst
Nieuwe tekst
Indien er een pgb versterkt wordt op basis van
de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015,
dan zijn onderstaande kwaliteitseisen van
toepassing op de hulp die betrokken wordt:
a. De aanbieder moet ingeschreven
staan bij de kamer van koophandel;
b. De budgethouder overlegt op verzoek
van het college een recente verklaring
omtrent gedrag van de hulpverlener
(niet ouder dan 3 maanden);
c. De budgethouder kan laten zien dat
de hulpverlener over een adequate

Toelichting
De kwaliteitseisen voor een pgb waren
voorheen opgenomen in onze beleidsregels.
Deze zijn nu verplaatst naar de verordening
vanwege uitspraken van een
voorzieningenrechter waarin wordt gezegd dat
in de verordening moet worden bepaald welke
eisen er gesteld worden aan een kwaliteit van
een dienst.

opleiding beschikt., voor zover dit voor
de aard van de dienstverlening vereist,
beschikt de hulpverlener over een BIG
registratie;
d. De aanbieder moet meewerken aan
een cliëntervaringsonderzoek en/ of
daarvoor de benodigde informatie
verstrekken.

Artikel 13. Bijdrage in de kosten van bij verordening aangewezen algemene voorzieningen, maatwerkvoorzieningen of pgb’s (alleen Wmo)
Bestaande tekst
Nieuwe tekst
Toelichting
Artikel 10.6
Artikel 10.6
Tekst in verordening was onvolledig.
Op de bijdrage, bedoeld in het eerste lid, geldt
Voor cliënten met een inkomen tot 110% van de
geen eigen bijdrage voor cliënten met een
bijstandsnorm (Participatiewet) en een laag
inkomen tot 110% van de bijstandsnorm.
vermogen (zie artikel 34 Participatiewet) innen
wij geen eigen bijdrage, zoals bedoeld in lid 1.

Artikel 13a. Afwijkende eigen bijdrage
Bestaande tekst
1. In afwijking van artikel 10a, tweede lid
geldt een afwijkende eigen bijdrage
voor: het collectief vervoer, Mijn Taxi
op Maat, is een bijdrage verschuldigd
voor ritten niet zijnde vervoer naar de
dagbesteding. In afwijking op artikel
2.1.4 lid 6 Wmo 2015, betaalt de cliënt
de bijdrage rechtstreeks aan de
vervoerder bij het gebruik van de taxirit.
Basistarief: voor ritten tussen 09:00 en
14:30 uur en voor ritten na 17:00 uur.
2. Spitstarief: voor ritten voor 09:00 uur en
voor ritten tussen 14:30 en 17:00 uur
3. Voor ritten op zaterdag en zondag geldt
altijd het basistarief.

Nieuwe tekst
1. In afwijking van artikel 10a, tweede lid
geldt een afwijkende eigen bijdrage
voor: het collectief vervoer, Mijn Taxi
op Maat, is een bijdrage verschuldigd
voor ritten niet zijnde vervoer naar de
dagbesteding. In afwijking op artikel
2.1.4 lid 6 Wmo 2015, betaalt de cliënt
de bijdrage rechtstreeks aan de
vervoerder bij het gebruik van de taxirit.
Basistarief: voor ritten tussen 09:00 en
14:30 uur en voor ritten na 17:00 uur.
2. Spitstarief: voor ritten voor 09:00 uur en
voor ritten tussen 14:30 en 17:00 uur
3. Voor ritten op zaterdag en zondag geldt
altijd het basistarief.

Toelichting
De tarieven worden jaarlijks geïndexeerd om
kostenstijgingen op te vangen. Hiervoor is een
artikellid toegevoegd.
De indexatiecijfers voor 2021 zijn op dit moment
(eind oktober 2020) nog niet bekend. Er is
daarom gekozen om ook een verwijzing op te
nemen naar de website waar altijd de actuele
tarieven te vinden zijn.

4. Het aantal kilometers wordt via de
kortste route van herkomst naar
bestemming bepaald.

4. Het aantal kilometers wordt via de
kortste route van herkomst naar
bestemming bepaald.
5. De tarieven voor 2020 voor Mijn Taxi
Op Maat zijn door de raad vastgesteld.
Deze tarieven zijn vastgesteld op basis
van de door de Provincie Overijssel
vastgestelde tarieven voor het openbaar
vervoer. De tarieven worden jaarlijks
geïndexeerd. De tarieven in 2020 zijn:

Aantal
kilometers

Basistarief

Spitstarief

0 t/m 4
kilometer

€1,36

€2,27

5 t/m 8
kilometer

€2,13

€3,55

9 t/m 12
kilometer

€2,89

€4,83

13 t/m 16
kilometer

€3,94

€6,09

17 t/m 20
kilometer

€4,43

€7,37

21 t/m 25
kilometer

€5,18

€8,65

6. De actuele tarieven zijn te vinden op de
website van Mijn Taxi Op Maat
https://www.mijntaxiopmaat.nl/wmovervoer/home/tarieven.html

