
Was – wordt – tabel

Wijzigingen verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Dalfsen 2023

Artikel 1. Begripsbepalingen
Bestaande tekst Nieuwe tekst Toelichting
- Budget: Een door de toegang en aanbieder van 

jeugdhulp afgestemd budget op basis van het 
hulpverleningstraject.

Per 1 januari 2023 wordt (regionaal) een 
nieuw inkoopmodel ingevoerd. Bij het 
toekennen van het hulpverleningstraject 
wordt een (maximaal) budget aan de 
jeugdhulpaanbieder verstrekt. Dit budget 
wordt in verband met de rechtszekerheid 
vermeld in de beschikking (zie artikel 8 lid 2)

Artikel 2.  Vormen van ondersteuning
Bestaande tekst Nieuwe tekst Toelichting
Artikel 2 lid 1:

1. De volgende vormen van voorzieningen 
(niet zijnde maatwerk) zijn beschikbaar:  

• preventie (inclusief advies en 
voorlichting). 

• lichte (opvoed)ondersteuning 
(waaronder algemeen 
maatschappelijk werk en 
cliëntondersteuning). 

• jeugdgezondheidszorg. 
• ontwikkeling en 

stimulering/peuterspeelzaalwerk 
(inclusief voor- en vroegschoolse 
educatie) 

• welzijnswerk en  
jeugdigen/jongerenwerk 

• vertrouwenspersoon 

Artikel 2 lid 1:
1. De volgende vormen van voorzieningen 

(niet zijnde maatwerk) zijn beschikbaar:  
• preventie (inclusief advies en 

voorlichting). 
• lichte (opvoed)ondersteuning 

(waaronder algemeen 
maatschappelijk werk en 
cliëntondersteuning). 

• jeugdgezondheidszorg. 
• ontwikkeling en 

stimulering/peuterspeelzaalwerk 
(inclusief voor- en 
vroegschoolse educatie) 

• welzijnswerk en  
jeugdigen/jongerenwerk 

• vertrouwenspersoon 

De algemene voorziening hulp bij het 
huishouden was in 2022 alleen nog beschikbaar 
voor cliënten die in 2021 toegang hadden tot 
deze voorziening. In 2023 is deze algemene 
voorziening niet meer beschikbaar.



• Advies- en Meldpunt Huiselijk 
geweld en Kindermishandeling 

• Algemene voorziening Hulp bij 
het Huishouden (uiterlijk nog 
beschikbaar tot 31-12-2022, en 
alleen nog voor cliënten die in 
2021 toegang hadden tot deze 
voorziening)

• Advies- en Meldpunt Huiselijk 
geweld en Kindermishandeling

• Algemene voorziening Hulp bij 
het Huishouden (uiterlijk nog 
beschikbaar tot 31-12-2022, en 
alleen nog voor cliënten die in 
2021 toegang hadden tot deze 
voorziening)

Artikel 8. Inhoud beschikking
Bestaande tekst Nieuwe tekst Toelichting
Artikel 8 lid 2:
Bij het verstrekken van een maatwerkvoorziening 
in natura wordt in de beschikking in ieder geval 
vastgelegd: 

a. wat de te verstrekken voorziening is of het 
profiel waarin de jeugdige in is geplaatst 
en wat het beoogde resultaat daarvan is; 

b. wat de ingangsdatum en de verwachte 
duur van de verstrekking is; 

c. welke andere voorzieningen relevant zijn 
of kunnen zijn; 

d. het onderzoeksverslag van de gemeente 
en het plan van aanpak van de 
zorgaanbieder maakt onderdeel uit van 
de beschikking.

Artikel 8 lid 2:
Bij het verstrekken van een maatwerkvoorziening 
in natura wordt in de beschikking in ieder geval 
vastgelegd: 

a. wat de te verstrekken voorziening is of het 
profiel waarin de jeugdige in is geplaatst 
en wat het beoogde resultaat daarvan is; 

b. het (maximale) budget waarbinnen de 
jeugdhulpaanbieder het 
hulpverleningstraject biedt;

c. wat de ingangsdatum en de verwachte 
duur van de verstrekking is; 

d. welke andere voorzieningen relevant zijn 
of kunnen zijn; 

e. het onderzoeksverslag van de gemeente 
en het plan van aanpak van de 
zorgaanbieder maakt onderdeel uit van 
de beschikking.

Per 1 januari 2023 wordt (regionaal) een 
nieuw inkoopmodel ingevoerd. Bij het 
toekennen van het hulpverleningstraject 
wordt een (maximaal) budget aan de 
jeugdhulpaanbieder verstrekt. Dit budget 
wordt in verband met de rechtszekerheid 
vermeld in de beschikking.



Artikel 13. Bijdrage in de kosten van bij verordening aangewezen algemene voorzieningen, maatwerkvoorzieningen of pgb’s (alleen Wmo) 
Bestaande tekst Nieuwe tekst Toelichting
Artikel 13, lid 3:
De bij verordening aangewezen voorziening is dat 
de algemene voorziening hulp bij het huishouden. 
(uiterlijk nog beschikbaar tot 31-12-2022, en 
alleen nog voor cliënten die in 2021 toegang 
hadden tot deze voorziening)

Artikel 13, lid 3:
De bij verordening aangewezen voorziening is dat 
de algemene voorziening hulp bij het huishouden. 
(uiterlijk nog beschikbaar tot 31-12-2022, en 
alleen nog voor cliënten die in 2021 toegang 
hadden tot deze voorziening)

De algemene voorziening hulp bij het 
huishouden was in 2022 alleen nog 
beschikbaar voor cliënten die in 2021 
toegang hadden tot deze voorziening.
In 2023 is deze algemene voorziening niet 
meer beschikbaar.

Artikel 13a. Afwijkende eigen bijdrage
Bestaande tekst Nieuwe tekst Toelichting

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.

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

5. De tarieven voor 2021 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. 

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.

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

5. De tarieven voor 2021 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 om 
kostenstijgingen op te vangen. 
De indexatiecijfers voor 2023 zijn op dit 
moment (eind oktober 2022) nog niet bekend. 
Er is daarom voor gekozen om alleen een 
verwijzing op te nemen naar de website van 
Samen Doen waar altijd de actuele tarieven te 
vinden zijn. 



De tarieven worden jaarlijks geïndexeerd. 
De tarieven in 2021 
zijn:

Aantal 
kilometer
s

Basistarie
f

Spitstarie
f

0 t/m 4 
kilometer

€1,37 €2,29

5 t/m 8 
kilometer

€2,15 €3,58

9 t/m 12 
kilometer

€2,92 €4,87

13 t/m 16 
kilometer

€3,98 €6,15

17 t/m 20 
kilometer

€4,47 €7,44

21 t/m 25 
kilometer

€5,23 €8,73

6. De actuele tarieven zijn te vinden 
op de website van Mijn Taxi Op 

Maat https://www.mijntaxiopmaat.nl/wmo-
vervoer/home/tarieven.html

De tarieven worden jaarlijks 
geïndexeerd. De tarieven in 2021 
zijn:

Aantal 
kilometer
s

Basistarie
f

Spitstarie
f

0 t/m 4 
kilometer

€1,37 €2,29

5 t/m 8 
kilometer

€2,15 €3,58

9 t/m 12 
kilometer

€2,92 €4,87

13 t/m 16 
kilometer

€3,98 €6,15

17 t/m 20 
kilometer

€4,47 €7,44

21 t/m 25 
kilometer

€5,23 €8,73

6. De actuele tarieven van Mijn Taxi Op 
Maat zijn te vinden op Speciaal 
taxivervoer | Samen Doen in Dalfsen

https://www.mijntaxiopmaat.nl/wmo-vervoer/home/tarieven.html
https://www.mijntaxiopmaat.nl/wmo-vervoer/home/tarieven.html
https://www.samendoenindalfsen.nl/is/een-vraag-over-2/vervoer/taxi-bus-trein/taxivervoer
https://www.samendoenindalfsen.nl/is/een-vraag-over-2/vervoer/taxi-bus-trein/taxivervoer


Bijlage 1 Tarieven Pgb Wonen 2023
Bestaande tekst

PERSOONSGEBONDEN BUDGET zzp excl. behandeling, excl. dagbesteding
op basis van 365 dagen 1GGZC* 2GGZC* 3GGZC 4GGZC 5GGZC 6GGZC
Excl. 
Vervoer

pgb (niet wonend in 
wooninitiatief)

€ 15.683 € 27.505 € 30.484 € 38.619 € 41.847 € 57.135

 
pgb (wonend in 
wooninitiatief)

€ 19.692 € 31.514 € 34.494 € 42.629 € 45.856 € 61.145

Incl. 
Vervoer

pgb (niet wonend in 
wooninitiatief)

nvt nvt nvt nvt nvt nvt

 
pgb (wonend in 
wooninitiatief)

nvt nvt nvt nvt nvt nvt

PERSOONSGEBONDEN BUDGET
zzp excl. behandeling, incl. dagbesteding

op basis van 365 dagen
1GGZC* 2GGZC* 3GGZC 4GGZC 5GGZC 6GGZC

Excl. 
Vervoer

pgb (niet wonend in 
wooninitiatief)

€ 25.436 € 37.260 € 40.238 € 48.373 € 51.601 € 66.889

 
pgb (wonend in 
wooninitiatief)

€ 29.446 € 41.268 € 44.247 € 52.383 € 55.611 € 70.898

Incl. 
Vervoer

pgb (niet wonend in 
wooninitiatief)

€ 26.601 € 38.424 € 41.403 € 49.538 € 52.767 € 68.054

 
pgb (wonend in 
wooninitiatief)

€ 30.611 € 42.433 € 45.412 € 53.548 € 56.775 € 72.064

* Deze toekenning wordt niet meer afgegeven vanaf 1-1-2015 in de regio IJssel-Vecht bij herindicaties

Maximale tarieven
Begeleiding inclusief 24/7 
beschikbaarheid € 69,40 per direct cliëntgebonden uur
Dagbesteding € 815,00 per maand
Dagbesteding inclusief vervoer € 912,35 per maand
Wooninitiatief € 4.006,17 per jaar

Indexering 2022 1,019%  



Nieuwe tekst

PERSOONSGEBONDEN BUDGET zzp excl. behandeling, excl. dagbesteding
op basis van 365 dagen 1GGZC* 2GGZC* 3GGZC 4GGZC 5GGZC 6GGZC
Excl. 
Vervoer

pgb (niet wonend in 
wooninitiatief)

€ 16.297 € 28.581 € 31.677 € 40.131 € 43.485 € 59.371

 
pgb (wonend in 
wooninitiatief)

€ 20.463 € 32.747 € 35.844 € 44.297 € 47.651 € 63.538

Incl. 
Vervoer

pgb (niet wonend in 
wooninitiatief)

nvt nvt nvt nvt nvt nvt

 
pgb (wonend in 
wooninitiatief)

nvt nvt nvt nvt nvt nvt

PERSOONSGEBONDEN BUDGET
zzp excl. behandeling, incl. dagbesteding

op basis van 365 dagen
1GGZC* 2GGZC* 3GGZC 4GGZC 5GGZC 6GGZC

Excl. 
Vervoer

pgb (niet wonend in 
wooninitiatief)

€ 26.432 € 38.718 € 41.813 € 50.266 € 53.621 € 69.506

 
pgb (wonend in 
wooninitiatief)

€ 30.598 € 42.883 € 45.979 € 54.432 € 57.787 € 73.673

Incl. 
Vervoer

pgb (niet wonend in 
wooninitiatief)

€ 27.642 € 39.928 € 43.023 € 51.477 € 54.832 € 70.717

 
pgb (wonend in 
wooninitiatief)

€ 31.809 € 44.094 € 47.188 € 55.644 € 58.997 € 74.884

* Deze toekenning wordt niet meer afgegeven vanaf 1-1-2015 in de regio IJssel-Vecht bij herindicaties

Maximale tarieven
Begeleiding inclusief 24/7 
beschikbaarheid € 72,00 per direct cliëntgebonden uur
Dagbesteding € 847,00 per maand
Dagbesteding inclusief vervoer € 948,00 per maand
Wooninitiatief € 4.163,00 per jaar

Toelichting
De tarieven zijn geïndexeerd.


