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Voorstel:
1. De verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp 2022 (ingangsdatum 1 januari 

2022) vast te stellen.
2. De verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp 2021 (ingangsdatum 1 januari 

2021) per 1 januari 2022 in te trekken.



Inleiding: 
Voor u ligt de aangepaste verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp, ingangsdatum 1 
januari 2022. De aanpassingen hebben betrekking op het aanscherpen van 
begripsbepalingen; wijzigingen m.b.t. de Hulp bij het Huishouden i.v.m. nieuwe beleid door uw raad 
vastgesteld op 21 juni 2021 (JOIN 1278); wijziging van artikelnummers binnen de Jeugdwet; 
aanscherping van de kwaliteitseisen pgb; aanpassing van de toepassing van het minimabeleid op de 
eigen bijdrage Wmo; het creëren van een juridische grondslag voor de aanwijzing van een 
toezichthouder op de naleving van de rechtmatige uitvoering van de Jeugdwet;
indexatie van de tarieven Mijn Taxi Op Maat en tarieven pgb Beschermd Wonen en een toevoeging 
van de uitwerking van verschillende onderdelen binnen een pgb beschermd wonen 

De verordening is niet voorgelegd aan de Participatieraad omdat het met name technische wijzingen 
betreft. 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. Wij vragen u in te 
stemmen met de wijzigingen, door deze verordening vast te stellen. 

Argumenten:
De verordening dient volledig te zijn om juridische dekkendheid te borgen
Er zijn een aantal aanpassingen gedaan die ervoor zorgen dat de verordening weer is 
aangescherpt om hiermee de juridische dekkendheid te borgen. Het gaat om de volgende 
aanpassingen:

 De begripsbepalingen ‘gesprek’, ‘melding’, ‘hulpvraag’ en ‘maatwerkvoorziening’ en artikel 11 
zijn aangevuld met de juiste verwijzing naar wet en/of artikel.

 De begripsbepaling ‘ouder’ is aangepast om aansluiting te zoeken bij de Jeugdwet.
 Er is een lid toegevoegd aan de kwaliteitseisen pgb. Bij inzet vanuit het netwerk middels een 

pgb geldt altijd het informele tarief.
 De algemene voorziening HH is per 1-1-2022 alleen nog maar toegankelijk voor cliënten die 

op dat moment gebruik maakten van deze voorziening. Per 1-1-2023 komt deze voorziening 
volledig te vervallen. Bij artikel 2 en artikel 13.3 is daarom opgenomen dat de algemene 
voorziening per 31-12-2022 volledig wordt opgeheven.

 Verwijzing bij een pgb HH naar de algemene voorziening HH als voorliggende voorziening 
(art.9.4d) is niet meer van toepassing nu deze voorziening wordt opgeheven.

 Bij de toepassing van het minimabeleid op de eigen bijdrage Wmo kan door het CAK alleen 
gekeken worden naar het inkomen, niet naar het vermogen. Het artikel is aangepast naar hoe 
in de praktijk de uitvoering verloopt.

 Het jaartal waarop de tarieven zijn gebaseerd en de tarieven zelf voor Mijn Taxi Op Maat zijn 
aangepast.

 Er is een onderdeel toegevoegd aan artikel 18 om een juridische grondslag te creëren voor de 
aanwijzing van toezichthouders door het college, die belast worden met het houden van 
toezicht op de naleving van rechtmatige uitvoering van de Jeugdwet.

 De tarieven voor een pgb beschermd wonen zijn geïndexeerd (bijlage 1).
 De onderdelen waaruit een pgb beschermd wonen kan bestaan zijn voor de volledigheid 

toegevoegd (bijlage 2).

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

Alternatieven:
De meeste wijzigingen betreffen aanvullingen/aanscherpingen en geen inhoudelijke wijzingen. Er is 
daarom niet gekeken naar alternatieven voor deze wijzigingen. 



M.b.t. de toepassing van het minimabeleid op de eigen bijdrage Wmo is het mogelijk om de uitvoering 
hiervan door de consulenten bijzondere bijstand van de gemeente uit te laten voeren, zoals ook voor 
2019 gebeurde. Het is echter de vraag of dan nog steeds de mensen bereikt worden die we met het 
minimabeleid willen bereiken. Met voorliggend voorstel bereiken we nu veel meer huishoudens met 
een laag inkomen doordat het CAK bij alle huishoudens automatisch kijkt naar het inkomen. Wanneer 
we als gemeente weer de toets op inkomen èn vermogen zouden doen, dan moeten huishoudens zich 
zelf melden bij de gemeente en inkomens- en vermogensgegevens aan de gemeente verstrekken. 
Het vermoeden is dat dit een hoge drempel is cq niet bekend bij de doelgroep, waardoor een deel van 
de huishoudens geen aanvraag zal doen bij de gemeente terwijl ze er wel recht op hebben. Tevens is 
het de vraag of dat financieel voordeel oplevert, aangezien daar speciaal personeel voor moet worden 
aangetrokken. De inschatting is dat de kosten voor extra inzet van een consulent bijzondere bijstand 
niet opweegt tegen de extra inkomsten die we mogelijk krijgen van huishoudens waarbij het vermogen 
te hoog is om in aanmerking te komen voor kwijtschelding. Meer dan 45% van de huishoudens zou 
dan al een hoger vermogen moeten hebben dan is toegestaan volgens de huidige regels. Gezien de 
lage inkomens van deze huishoudens, lijkt dit niet heel reëel.

Duurzaamheid:
N.v.t.

Financiële dekking:
De inkomsten uit de eigen bijdrage Wmo zijn al gedekt op basis van de uitvoering van het 
minimabeleid door het CAK. 
Verder zitten er geen financiële consequenties aan de voorgestelde wijzigingen. 

Communicatie:
De verordening wordt geplaatst op de website van de gemeente en opgenomen in de online 
overheidsregelingen.

Vervolg:
Consulenten Samen Doen in Dalfsen van de eenheid maatschappelijke ondersteuning worden op de 
hoogte gebracht van de aanpassingen in de verordening zodat zij in de uitvoering van hun 
werkzaamheden de juiste regels toepassen.

Bijlagen:
1. Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp, ingangsdatum 1 januari 2022
2. Was-wordt lijst verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp, ingangsdatum 1 

januari 2022

Burgemeester en wethouders van Dalfsen,

de burgemeester, de gemeentesecretaris /algemeen directeur,
drs. E. van Lente Ing. S.A.D.C. van Geffen



Raadsbesluit 

De raad van de gemeente Dalfsen;

gelezen de voorstellen van burgemeester en wethouders d.d. 2 en 16 november 2021, nummer 1358 ;

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 :

1. De verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp 2022 (ingangsdatum 1 januari 
2022) vast te stellen.

2. De verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp 2021 (ingangsdatum 1 januari 
2021) per 1 januari 2022 in te trekken.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 20 december 
2021.

De raad voornoemd,

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


