
                                                                              
 

                                                        

 
 
 
Raadsvoorstel 
 
 
 
Status: Besluitvormend 
 
 
 
 
  
Agendapunt: 6 
  
Onderwerp: verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp 2018  
  
Datum:  14 november 2017  
  
Portefeuillehouder: dhr. J.W. Uitslag  
  
Decosnummer: 702  
  
Informant: Ilse Veerbeek 
 i.veerbeek@dalfsen.nl 
 (0529) 488311  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voorstel: 
1. Vaststellen van de verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp 2018 

(ingangsdatum 1 januari 2018), onder voorbehoud van het advies van de Participatieraad. 
2. Intrekken van de verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp (ingangsdatum 29 

mei 2017) per 1 januari 2018. 
 



                                                                        

Inleiding:  
Voor u ligt de aangepaste verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp. Een aanpassing 
van deze onlangs vastgestelde verordening (29 mei 2017) is noodzakelijk, vanwege een uitspraak van 
de Centrale Raad van Beroep (CRvB). De CRvB stelt dat niet het college degene is die de regels over 
de hoogte van het Pgb bepaald, maar dat dit een bevoegdheid is van de raad.  
Daarnaast hebben andere inzichten over de eigen bijdrage, de tegemoetkomingen bij meerkosten 
personen met een beperking of chronische problemen en de mantelzorgwaardering tot aanpassingen 
in de verordening geleid. In de oplegger staan de aanpassingen meer specifiek genoemd (bijlage 2). 
 
 
Argumenten:  
1.1 De uitspraak van de CRvB dwingt gemeenten tot aanpassingen van de verordening. 
Door de uitspraak van de CRvB blijkt dat onze huidige verordening niet voldoet. De VNG heeft haar 
modelverordening aangepast die wij als gemeenten over kunnen nemen. De huidige verordening is 
hierop gebaseerd. 
Op 6 november 2017 heeft uw  raad ingestemd met een wijziging om de tarieven over 2016/2017 te 
repareren. In de verordening die nu voorligt zijn deze wijzigingen meegenomen. 
 
1.2 Door eigen bijdragen in te voeren voor alle maatwerkvoorzieningen ontstaat rechtsgelijkheid 
In de huidige verordening wordt niet voor elke maatwerkvoorziening een eigen bijdrage gevraagd. In 
de verordening die nu voorligt, is dit aangepast. Inkomenspolitiek tijdens het gesprek tussen consulent 
en cliënt, in het kader van onderzoek als bedoeld in artikel 2.3.2, eerste lid, van de Wmo 2015 en 
artikel 6 van de Jeugdwet, is niet toegestaan. Door wel een eigen bijdrage te vragen draagt de 
inwoner naar draagkracht bij aan de oplossing.  
Waar mogelijk wordt nu een eigen bijdrage gevraagd zodat elke inwoner meebetaalt aan het gebruik 
van een maatwerkvoorziening. Uitzondering hierop zijn rolstoelen en voorzieningen voor jeugdigen 
(m.u.v. woningaanpassingen voor jeugdigen). Voor deze voorzieningen mag volgens de wet geen 
eigen bijdrage worden gevraagd.  
 
1.3 De tegemoetkoming meerkosten personen met een beperking of chronische problemen is komen 
te vervallen. 
Voor de transities bestond de Wet Tegemoetkoming Chronische zieken en Gehandicapten (WTCG).  
De middelen die  ter compensatie beschikbaar zijn gesteld vanaf 2015, zijn door de gemeenteraad 
toegekend aan de minimaregeling (Participatiewet). Het is niet toegestaan om deze middelen dan ook 
nog binnen de Wmo in te zetten in de vorm van een financiële tegemoetkoming. De voorzieningen uit 
deze regeling zijn binnen de Wmo nu beschikbaar in natura of Pgb. 
 
1.4 De huidige systematiek van mantelzorgwaardering leidt bij een toename van het aantal 
mantelzorgers elk jaar tot een lagere waardering. Dit is niet bevorderlijk voor het gevoel van 
waardering van een mantelzorger.  
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 2015 ontvingen 358 mantelzorgers een waardering van  € 170,-. In 2016 ontvingen 502 
mantelzorgers een waardering van € 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. In de nieuwe verordening wordt voorgesteld een 
vast bedrag op te nemen dat elk jaar hetzelfde is. Dit bedrag is vastgesteld op € 100,-. Voor de 
waardering over 2017 lopen we hier op voor uit en wordt er een waardering van € 100,- uitgereikt.  
 
 
Kanttekening 
1.Op 1 januari 2019 vindt opnieuw een wijziging plaats m.b.t. de eigen bijdrage Wmo. 
In het regeerakkoord 2017-2021 staat dat er een vast en voor iedereen gelijk tarief komt voor de eigen 
bijdrage Wmo. Dit gaat in per 1 januari 2019. De eigen bijdrage is dan niet langer afhankelijk van 
gebruik, inkomen, vermogen en huishoudenssamenstelling. De verordening zou dan opnieuw  
aangepast moeten worden als het gaat om de eigen bijdrage. De uitwerking van dit voorstel is echter 
nog onduidelijk. 



                                                                        

 
2. Door een vast bedrag aan mantelzorgwaardering beschikbaar te stellen, lopen we een financieel 
risico. 
Er is op dit moment € 61.000 beschikbaar voor de mantelzorgwaardering. In 2015 waren er 358 
mantelzorgers bekend bij de gemeente, in 2016 waren dit 502 mantelzorgers. Indien deze stijgende 
lijn zich voortzet, kan er een tekort ontstaan op het budget voor de mantelzorgwaardering. 
 
3. De mantelzorgwaardering wordt voor 2017 sowieso lager. 
Doordat er meer mantelzorgers elk jaar bekend zijn bij de gemeente, en hierdoor in aanmerking 
komen voor een mantelzorgwaardering, zal volgens de huidige regeling de waardering elk jaar minder 
worden (€ 61.000 gedeeld door het aantal aanmeldingen). Maar ook door het vaststellen van een vast 
bedrag, wordt de waardering in ieder geval het komende jaar lager (van € 170,-, naar 120,- naar 
€100,-) 
 
4. Het aanpassen van de verordening is niet besproken met de participatieraad. 
Een aanpassing van een dergelijke regeling als de mantelzorgwaardering zou normaal gesproken 
worden voorgelegd aan de Participatieraad. In de tijd was het echter niet mogelijk om de 
participatieraad voor te leggen hoe zij denken over een vast bedrag aan mantelzorgwaardering. 
Ditzelfde geldt voor de werkgroepen mantelzorg. Met de mantelzorgmakelaar is wel contact geweest. 
Zij geeft aan dat ze wel te horen krijgt dat mantelzorgers het vervelend vinden dat het bedrag elk jaar 
lager wordt. Zij kan zich dan ook vinden in een vast bedrag. 
Aan de Participatieraad wordt, gelijklopend aan de behandeling van de verordening in het college en 
in de raadscommissie, alsnog de verordening voorgelegd. Dit raadsadvies is daarom onder 
voorbehoud van het advies van de Participatieraad.  
Er is inmiddels contact geweest met de voorzitter van de Participatieraad. Zij kunnen eind november 
een advies uitbrengen. 
 
 
Alternatieven: 

1. De eigen bijdrage Wmo pas aan te passen per 1 januari 2019, zodat inwoners niet op korte 
termijn geconfronteerd worden met een wijziging.  
In het regeerakkoord 2017-2021 is aangegeven dat de eigen bijdrage Wmo gewijzigd wordt 
per 1 januari 2019. Om inwoners niet te confronteren met veel wijzigingen in een korte tijd zou 
een aanpassing over de eigen bijdrage Wmo uitgesteld kunnen worden naar 2019.   

 
2. De hoogte van de mantelzorgwaardering niet aanpassen. 

Door de mantelzorgwaardering te laten zoals deze nu is (minimaal € 70,- ; maximaal € 200,-), 
is de kans op een financieel risico minimaal.   

 
 
Financiële dekking 
Een mogelijke financiële consequentie van de nieuwe verordening, is  dat het budget voor de 
mantelzorgwaardering niet meer toereikend is. De groei van het aantal mantelzorgers (bekend bij de 
gemeente), en daarmee de toename van het aantal mantelzorgwaarderingen, past op dit moment nog 
wel binnen de begroting. Op basis van de huidige cijfers (502 mantelzorgers in 2016), zou er een 
budget nodig zijn van € 50.200. Er blijft dan nog een bedrag over van ruim € 10.000 als speling binnen 
het totaalbudget van € 61.000 om een stijging van het aantal mantelzorgers op te kunnen vangen. 
Onze beleidsdoelstelling is om in 2020 800 mantelzorgers in beeld te hebben.  
 
 
Communicatie 
De verordening wordt geplaatst op de website van de gemeente en opgenomen in de online 
overheidsregelingen. 
 
 



                                                                        

Participatieraad  
Deze verordening is niet inhoudelijk besproken met de participatieraad. Er is inmiddels contact 
geweest met de voorzitter van de Participatieraad. Zij zullen alsnog eind november komen met een 
advies.  
 
 
Vervolg
n.v.t. 
 
 
Bijlagen
1. Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp 2018 
2. Oplegger verordening  
 
 
 
 
 
 
Burgemeester en wethouders van Dalfsen, 
 
de burgemeester, de gemeentesecretaris-alg.directeur, 
drs. H.C.P. Noten drs. J.H.J. Berends 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                        

 
 
 
 
 
Raadsbesluit 
 
De raad van de gemeente Dalfsen; 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 14 november 2017, nummer 702; 
 
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; 
 
 
 
  b e s l u i t : 
 
 

1. Vaststellen van de verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp 2018 
(ingangsdatum 1 januari 2018), onder voorbehoud van het advies van de Participatieraad. 

2. Intrekken van de verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp (ingangsdatum 
29 mei 2017) per 1 januari 2018. 

 
 
 
Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 
18 december 2017. 
 
 
De raad voornoemd, 
 
 
de voorzitter,              de griffier,   
drs. H.C.P. Noten             drs. J. Leegwater  
 


