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Voorstel:
De Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp 2023 (ingangsdatum 1 januari 2023) 
vast te stellen en de Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp 2022 (ingangsdatum 
1 januari 2022) per 1 januari 2022 in te trekken.
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Inleiding:

Voor u ligt de aangepaste Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp, ingangsdatum 
1 januari 2023. Het betreffen een aantal technische wijzigingen zodat we ook voor 2023 beschikken 
over een actuele Verordening.

De wijzigingen hebben betrekking op:

• Hulp bij het huishouden
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. Hierop is artikel 2 lid 1 en artikel 13 lid 3 aangepast.

• Doorontwikkeling inkoop jeugdhulp
Per 1 januari 2023 wordt (regionaal) een nieuw inkoopmodel ingevoerd. 
Jeugdhulpaanbieders krijgen vanaf dan een (maximaal) budget voor een hulpverleningstraject. 
In verband met de rechtszekerheid voor de jeugdige wordt in de beschikking dit (maximale) budget 
vermeld. 
Hiertoe is in artikel 1 het begrip ‘budget’ toegevoegd en is artikel 8 lid 2 onder a en b aangepast.

• Indexatie tarieven ‘mijn taxi op maat’
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 Samendoen waar altijd de 
actuele tarieven te vinden zijn. Zie artikel 13a lid 5 en 6.

• Indexatie tarieven beschermd wonen 2023
In verband met een jaarlijkse indexatie zijn de tarieven beschermd wonen 2023 gewijzigd. Hierop is 
bijlage 1 (zie artikel 9 lid 4 onder p) aangepast.

Om de aanpassingen in de Verordening duidelijk weer te geven is een bijlage toegevoegd met een 
‘was-wordt lijst’. In de Verordening zelf zijn de wijzigingen geel gearceerd.

Argumenten:

1.1 Hiermee is onze Verordening maatschappelijke ondersteuning voor 2023 up-to-date
De voorgestelde aanpassingen zorgen ervoor dat de gemeente Dalfsen voor 2023 over een actuele 
Verordening maatschappelijke ondersteuning beschikt die de uitvoering van de Wmo en Jeugdwet 
juridisch dekt.

1.2 Dit is een bevoegdheid van de raad
Op grond van artikel 147 van de Gemeentewet is het vaststellen van gemeentelijke Verordeningen 
een bevoegdheid van de Raad. 
 

Kanttekeningen en risico’s
Er zijn geen inhoudelijke wijzigingen doorgevoerd, waardoor er ook geen kanttekeningen en risico’s te 
benoemen zijn.



Alternatieven:
De wijzigingen betreffen technische wijzigingen en zijn niet inhoudelijk van aard. Er is daarom niet 
gekeken naar alternatieven voor deze wijzigingen.

Duurzaamheid:
N.v.t.

Financiële dekking:
Er zijn geen financiële consequenties aan de voorgestelde aanpassingen verbonden.
 

Communicatie:
De Verordening wordt geplaatst op de website van de gemeente, bekendgemaakt in het elektronisch 
Gemeenteblad en opgenomen in de online overheidsregelingen.

Vervolg:
Consulenten Wmo en Jeugd worden op de hoogte gebracht van de aanpassingen in de Verordening 
zodat zij bij de uitvoering van hun werkzaamheden de juiste regels toepassen.

Bijlagen:

 Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp, ingangsdatum 1 januari 2023
 Was-wordt lijst Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp, ingangsdatum 

1 januari 2023

Burgemeester en wethouders van Dalfsen,

de burgemeester, de gemeentesecretaris /algemeen directeur,
drs. E. van Lente H.J. van der Woude



Raadsbesluit 

De raad van de gemeente Dalfsen;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 8 november 2022, nummer 1513;

overwegende dat de Verordening op orde moet zijn volgens de op dit moment geldende regels om de 
Wmo en de Jeugdwet uit te kunnen voeren;

gezien het juridische belang om regels goed vast te leggen;

b e s l u i t :

De Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp 2023 (ingangsdatum 1 januari 2023) 
vast te stellen en de Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp 2022 (ingangsdatum 
1 januari 2022) per 1 januari 2023 in te trekken.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 19 december 
2022.

De raad voornoemd,

de voorzitter,             de griffier,
drs. E. van Lente             drs. J. Leegwater


