
Oplegger verordening 

 

Voor u ligt de aangepaste verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp, met 

ingangsdatum 1 januari 2018. Graag nemen we u door middel van deze oplegger mee in de 

veranderingen die hierin zijn doorgevoerd.  

Aanleiding voor aanpassingen in de verordening 

Op 29 mei 2017 heeft uw raad ingestemd met één verordening voor maatschappelijke ondersteuning 

en jeugdhulp. Enkele maanden later heeft een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (CRvB), 

m.b.t. het bepalen van nadere regels over de hoogte van het Pgb, er toe geleid dat gemeenten hun 

verordeningen aan moeten passen. 

Daarnaast hebben andere inzichten over de eigen bijdrage Wmo, de tegemoetkomingen bij 

meerkosten personen met een beperking of chronische problemen en de mantelzorgwaardering tot 

aanpassingen van de verordening geleid.  

 
Aanpassingen verordening 

1. Regels hoogte Pgb opgenomen in verordening 

De CRvB heeft bepaald dat gemeenteraden terughoudend dienen te zijn bij het delegeren van 

bevoegdheden aan het college. In de verordening moet de essentie van een 

voorzieningenpakket zijn vastgelegd. Volgens het CRvB behoort het differentiëren met 

betrekking tot de hoogte van de pgb-tarieven tot de bevoegdheid van de raad. Het college kan 

dan ook geen nadere regels stellen over de hoogte van het pgb en het vaststellen van het 

pgb, zoals in de huidige verordening wel het geval is.  

 

2. Eigen bijdrage  

Inkomenspolitiek tijdens het gesprek is niet toegestaan. Om mensen naar draagkracht te laten 

bijdragen wordt voor alle voorzieningen, waarvoor dit is toegestaan, een eigen bijdrage 

gevraagd op basis van de kostprijs. In de praktijk betekent dit dat de voorziening middels de 

eigen bijdrage regeling terugbetaald kan worden, indien het inkomen dit toelaat. Door het 

Centraal Administratie Kantoor (CAK) wordt de draagkracht vastgesteld. Er wordt niet bekend 

gemaakt wat de draagkracht van de individuele burger is. 

 

3. Financiële tegemoetkoming uit verordening  

In de huidige verordening is een tegemoetkoming opgenomen in de meerkosten voor  mensen 

met een beperking of chronische problemen. De wetgever heeft de mogelijkheid gegeven om 

binnen de Wmo een regeling op te nemen ter compensatie van de burgers die eerder 

aanspraak konden maken op de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten 

(WTCG). De gemeenteraad heeft eerder besloten om de middelen die hiervoor vrijgekomen 

zijn in te zetten in een minimaregeling. Het is niet toegestaan om daarnaast een financiële 

tegemoetkoming te verstrekken op basis van de Wmo 2015. De voorzieningen die hierin 

opgenomen waren zijn nu beschikbaar op basis van werkelijke kostprijs in de vorm van 

“natura” of een “Pgb”. 

4. Mantelzorgwaardering 
De mantelzorgwaardering is bedoeld om mantelzorgers van cliënten uit de gemeente Dalfsen 
een jaarlijkse blijk van waardering te geven. De mantelzorgwaardering vertegenwoordigd op 
dit moment een minimale waarde van € 70,- en maximaal € 200,-. In totaal is € 61.000 
beschikbaar voor deze waardering. In 2016 ontvingen 358 mantelzorgers een waardering van  
€ 170,-. In de 1e helft van 2017 zijn er al 502 mantelzorgers bekend bij de gemeente, wat uit 
zou komen op een waardering van ongeveer € 120,-.  Het doel is om nog meer mantelzorgers 
te bereiken in de gemeente Dalfsen. Met de huidige systematiek zou de 
mantelzorgwaardering elk jaar minder worden, terwijl we de mantelzorgers niet minder 
waarderen. Door een vast bedrag in te voeren van € 100,- wordt dit voorkomen.   

 
 


