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Voorstel:
1. De verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp 2021 (ingangsdatum 1 januari 

2021) vast te stellen.
2. De verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp 2020 (ingangsdatum 1 januari 

2020) per 1 januari 2021 in te trekken.



Inleiding: 
Voor u ligt de aangepaste verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp, ingangsdatum 1 
januari 2021. De aanpassingen hebben betrekking op het aanscherpen van de begripsbepaling van 
een jeugdige, het juist vermelden van de regeling minimabeleid m.b.t. kwijtschelding eigen bijdrage 
Wmo, het verplaatsen van de kwaliteitseisen pgb van de beleidsregels naar de verordening en het 
toevoegen van een artikellid over indexatie van Mijn Taxi Op Maat en een verwijzing naar de website 
met daarop de actuele tarieven voor Mijn Taxi Op Maat. Daarnaast zijn voor de volledigheid de 
verschillende vormen van beschermd wonen toegevoegd als een artikel en zijn de daadwerkelijke 
pgb-tarieven voor beschermd wonen toegevoegd als bijlage van de verordening.

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 begripsbepaling van een jeugdige is uitgebreid. In de huidige verordening wordt een 
jeugdige omschreven als kinderen en jongeren tot 18 jaar. In de praktijk kan de Jeugdzorg 
ook doorlopen tot 23 jaar (verlengde jeugdzorg). Dit is aangevuld bij de begripsbepaling. 

 In de huidige verordening wordt de regeling minimabeleid m.b.t. de kwijtschelding van de 
eigen bijdrage Wmo onvolledig vermeld. Naast een inkomensgrens, wordt ook gekeken naar 
een laag vermogen. Dit is nu toegevoegd, en voor de volledigheid wordt nu ook verwezen 
naar het betreffende artikel van de Participatiewet. 

 Artikel 10 en 11 m.b.t. kwaliteitseisen pgb-zorg zijn vanuit de beleidsregels verplaatst naar de 
verordening vanwege uitspraken van een voorzieningenrechter waarin wordt gezegd dat in de 
verordening moet worden bepaald welke eisen er gesteld worden aan een kwaliteit van een 
dienst.

 Aan artikel 13a is een lid toegevoegd is om aan te geven op welke manier de tarieven voor 
Mijn Taxi Op Maat jaarlijks geïndexeerd worden.

 Bij artikel 13a is een verwijzing gekomen naar een website waarop de actuele tarieven staan 
voor Mijn Taxi Op Maat. Op dit moment (eind oktober) zijn namelijk de nieuwe geïndexeerde 
tarieven per 1 januari 2021 nog niet bekend, en kunnen we nog niet de juiste tarieven per 1 
januari 2021 in onze verordening opnemen. Deze zullen eind 2020 bekend worden, en 
aangepast worden op de website. 

 Voor de volledigheid zijn de verschillende vormen van beschermd wonen toegevoegd als 
artikel 10 en de daadwerkelijke pgb-tarieven voor beschermd wonen toegevoegd als bijlage 1 
van de verordening. In de huidige verordening werd alleen een percentage genoemd waarop 
het pgb-tarief werd gebaseerd ten opzichte van het Zorg in Natura tarief.

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

Alternatieven:
Het betreft in dit geval alleen aanvullingen, geen inhoudelijke wijzingen.  Er is daarom niet gekeken 
naar alternatieven. 

Duurzaamheid:
N.v.t.



Financiële dekking:
N.v.t. 

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 2021
2. Was-wordt lijst verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp, ingangsdatum 1 

januari 2021

Burgemeester en wethouders van Dalfsen,

de burgemeester, de waarnemend gemeentesecretaris / 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. 3 november 2020, nummer 1195;

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 2021 (ingangsdatum 1 januari 
2021) vast te stellen.

2. De verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp 2020 (ingangsdatum 1 januari 
2020) per 1 januari 2021 in te trekken.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 
14 december 2020.

De raad voornoemd,

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


