Raadscommissievoorstel

Status: Voorbereidend besluitvormend

Agendapunt:

5

Onderwerp:

verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp

Datum:

11 april 2017

Portefeuillehouder:

J.W. Uitslag

Decosnummer:

607

Informant:

Willeke Jonker
w.jonker@dalfsen.nl
(0529) 438936

Voorstel:
1. Vast te stellen de verordening maatschappelijk ondersteuning en jeugdhulp.
2. In te stemmen met het gelijktijdig intrekken van de verordening maatschappelijke
ondersteuning 2015 en de verordening jeugdhulp 2015.

Inleiding:
Voor u ligt de nieuwe verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp. Deze
gecombineerde verordening vervangt de verordening maatschappelijke ondersteuning 2015, de
verordening jeugdhulp 2015 en het besluit maatschappelijke ondersteuning 2016. De keuze voor één
verordening is meer passend bij het integrale werken, wat we nastreven bij de transformatie van het
sociaal domein. Daarnaast dwingen uitspraken van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) en een
Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) de gemeente tot het aanpassen van de verordening. In dit
voorstel worden de oorzaken van het wijzigen van de verordeningen op hoofdlijnen genoemd. In de
oplegger staan de wijzigingen meer specifiek omschreven (bijlage 3).
Argumenten:
1.1 Het voorstel past bij de transformatie.
In het kader van de transformatie willen we als gemeente integraal werken binnen het sociaal domein.
Voor cliënten moet het gemakkelijk zijn om hun vraag op het gebied van zorg bij de gemeente neer te
leggen, zonder dat zij zich hoeven af te vragen met welke wet hun vraag te maken heeft. Vanuit deze
gedachte is er sinds 2015 gestart met het samenbrengen van de verschillende onderdelen in het
sociaal domein. Zo is er bijvoorbeeld sinds vorig jaar een gezamenlijk loket voor inwoners: Samen
Doen in Dalfsen.
1.2 De verordeningen waren verouderd.
De verordeningen uit 2015 zijn inmiddels verouderd. Er zijn een aantal kleine wetswijzigingen geweest
en er is jurisprudentie opgebouwd. Hieruit zijn onderdelen voortgekomen die doorgevoerd moesten
worden in de verordening.
1.3 De structuur past beter bij de werkelijkheid.
Een andere aanleiding is dat er in de verordeningen een aantal zaken waren omschreven die meer
passen in beleidsregels. Dit uitte zich in praktische zaken zoals reactietermijnen die in de verordening
op waren genomen.
Kanttekeningen
1.1 Gescheiden verordeningen zijn overzichtelijker.
De verordeningen van de Wmo en de jeugdhulp zijn samengevoegd tot één verordening. Dit past
beter bij de inhoud van de transformatie. Een nadeel is echter dat het op de punten die specifiek voor
de Wmo gelden en specifiek voor de jeugdhulp gelden, minder overzichtelijk is. In de verordening is
dit terug te vinden in de artikelen zelf, de gebruikte kopjes per artikel en de begrippenlijst.
1.2 Er is geen voorbeeld beschikbaar.
We zijn één van de eerste gemeenten in Nederland die de verordeningen Wmo en jeugdhulp
samenvoegt. Het advies van de VNG hierover is dat dit in lijn is met hoe de decentralisatie en de
bijbehorende transformatie bedoeld is maar dat er nog geen bruikbare ervaring is opgedaan bij andere
gemeenten. Hierom is er met een juridisch medewerker naar de nieuwe verordening gekeken.
Alternatieven:
1. Twee aparte verordeningen.
Er zijn twee losse verordeningen te maken van de verordening die voor u ligt.
2. Meer uitvoeringsbevoegdheid bij de gemeenteraad.
De nieuwe structuur zorgt voor minder uitvoeringsbevoegdheid bij de gemeenteraad. Dit zou anders
ingevuld kunnen worden.
Financiële dekking:
n.v.t.
Communicatie:
De nieuwe verordening wordt gepubliceerd op de website van de gemeente Dalfsen.

Vervolg:
n.v.t.
Bijlagen:
1. Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp
2. Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp (ter informatie)
3. Oplegger verordening gemeenteraad

Burgemeester en wethouders van Dalfsen,
de burgemeester,
drs. H.C.P. Noten

de gemeentesecretaris-alg.directeur,
drs. J.H.J. Berends

Raadsbesluit
De raad van de gemeente Dalfsen;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 11 april 2017, nummer 607;
gelet op de artikelen 2.1.3, 2.1.4, [eerste, tweede lid] 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 (Wmo);
gelet op de artikelen 2.9, 2.10, 2.12 [en 8.1.1, derde, vierde lid,] van de Jeugdwet;

besluit:
1. Vast te stellen de verordening maatschappelijk ondersteuning en jeugdhulp.
2. In te stemmen met het gelijktijdig intrekken van de verordening maatschappelijke
ondersteuning 2015 en de verordening jeugdhulp 2015.
Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 29 mei 2017.
De raad voornoemd,
de voorzitter,
drs. H.C.P. Noten

de griffier,
drs. J. Leegwater

