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Stand van zaken invoering decentralisaties sociaal domein
2e kwartaalrapportage; april 2014.

1. Inleiding
In januari 2014 is de eerste kwartaalrapportage invoering decentralisaties sociaal domein aan de Raad 
aangeboden. Deze rapportage is besproken in de commissievergadering op 8 maart 2014. Deze tweede 
rapportage bouwt hierop voort. Er wordt begonnen met een korte schets van de landelijke ontwikkelingen. 
Vervolgens wordt per thema een toelichting gegeven van de stand van zaken, de planning en de 
keuzemomenten voor de Raad. Deze toelichting is zeer beknopt. Elk onderwerp kent weer een veelheid 
aan deelonderwerpen en losse eindjes. In de meeste gevallen komen deze onderwerpen in aparte nota’s 
terug.
In bijlage 1 zijn alle thema’s in een schema verwerkt. Daarnaast is ook een communicatieplan opgesteld. 
Dit plan is bijgevoegd.

2. Landelijke ontwikkelingen: stand van zaken wetgeving 
Situatie april 2014.

Jeugdzorg
De Jeugdwet is inmiddels ook door de Eerste Kamer goedgekeurd. De wet zal in werking treden op 1 
januari 2015. Ook zijn financiële indicaties afgegeven voor de uitvoering van de Jeugdwet. De gemeente 
Dalfsen heeft een budget van € 4,3 miljoen. Later dit jaar worden in de meicirculaire van het ministerie 
van BZK de bedragen formeel aan de gemeenten toegekend.

Participatiewet
De Participatiewet is inmiddels door de Tweede Kamer goedgekeurd. Behandeling in de Eerste Kamer 
wordt in april verwacht. Er is nog weinig bekend over de budgetten voor 2015 en latere jaren. Het 
Participatiebudget bestaat ruwweg uit twee componenten. Ten eerste het budget voor de WSW-
dienstbetrekkingen. Dit budget wordt jaarlijks lager door generieke bezuinigingen en door de afbouw van 
het aantal WSW-werknemers. Instroom in de WSW is namelijk niet meer mogelijk. De andere component 
is het Participatiebudget voor de re-integratie en de gesubsidieerde werkgelegenheid. 

Wmo 2015
Dit wetsvoorstel is nog niet in de Tweede Kamer behandeld. De tijd gaat dringen en het is de vraag of 
invoering per 1 januari 2015 nog haalbaar is. Wel zijn indicaties afgegeven voor het budget. Voor de 
nieuwe Wmo-taken (met name Begeleiding) is voor Dalfsen € 3,7 miljoen beschikbaar. Voor de huidige 
Wmo-taken (met name Hulp bij het Huishouden) is € 1,8 miljoen beschikbaar. 

3. Projectplan voorbereiding en implementatie decentralisaties 
sociaal domein.

Mede op basis van de eerste kwartaalrapportage in januari zijn alle onderdelen die te maken hebben met 
de decentralisaties inzichtelijk gemaakt. In deze paragraaf worden de afzonderlijke thema’s kort 
beschreven.

1. Toegang tot zorg en inkoop van maatschappelijke ondersteuning. 

Het organiseren van de toegang tot voorzieningen is een belangrijke opgave bij de decentralisaties. De 
gemeente Dalfsen kiest voor een wijkgerichte aanpak. In januari 2014 heeft hierover de Raad een 
informatieve nota ontvangen (“Gebiedsgericht werken in het sociale domein”). De algemene 
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uitgangspunten zullen specifieker moeten worden uitgewerkt bij de inrichting van de sociale wijkteams. 
Ook bij de werkprocessen en onderlinge afspraken met de partners zal een concretisering moeten 
worden aangebracht. Het gaat dan bijvoorbeeld om de personele bezetting, de klantencontacten, de 
afstemming tussen de wijkteams en het gemeentehuis/wmo-loket en dergelijke. Ook aspecten als 
besluitvorming, mandatering en indicering/toewijzing komen aan de orde. Tenslotte  is de afstemming 
met het Centrum voor Jeugd en Gezin een aandachtspunt dat nader moet worden beschreven. Naast de 
toegang tot zorg is het ook van belang te kijken naar aspecten die voorafgaan aan het toegangsproces. 
Het gaat dan bijvoorbeeld om preventie en het oppikken en verwerken van signalen en meldingen uit de 
samenleving. 

Nauw verbonden aan de toegang tot zorg is de inkoop en contractering van zorg(-voorzieningen). Ook dit 
onderwerp kent vele facetten. Te noemen zijn de wijze van financiering (subsidies, inkoop, PGB, e.d.), 
aanbestedingsbeleid, tariefstelling, invulling van de bezuinigingen, sturing, monitoring, 
kwaliteitsbewaking, contract- en relatiebeheer en dergelijke. Met name bij de Jeugdzorg ligt  een sterke 
regionale rol bij de inkoop (m.n. zwaardere vormen van zorg). Bij de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) 
zijn voorstellen om bij de inkoop samen te werken met de zorgverzekeraars. Wellicht dat bij de overige 
voorzieningen in het kader van de Wmo 2015 ook een regionale samenwerking gaat plaatsvinden.

De bedoeling is om een afzonderlijke kadernotitie op te stellen over deze onderwerpen die op 1 juni 2014 
aan de Raad kan worden aangeboden. 

2. Specifieke beleidsnota’s, plannen en verordeningen

De drie wetten kennen allen een verplichting tot het maken van gemeentelijke plannen en verordeningen. 
De gemeenteraad heeft bij het vaststellen van deze documenten een belangrijke rol. Om enigszins een 
idee te krijgen waarover de Raad het beleid moet vaststellen zijn in bijlage 2 enkele relevante regels uit 
de wetgeving weergegeven. Het doel is dat de betreffende documenten op 1 september 2014 gereed 
zijn. 

3. Overgang huidige cliënten en aanbieders

Op dit moment hebben groepen mensen een voorziening op basis van de Wmo en/of de Jeugdwet1. De 
aanspraak op een dergelijke voorziening komt veelal voort uit een indicatie van het CIZ of Bureau 
Jeugdzorg. Deze mensen hebben ook te maken met een zorgaanbieder die de hulp en begeleiding 
verzorgt. Zowel de cliënten als de aanbieders moeten weten welke ondersteuning ze in de komende 
periode nog zullen ontvangen. Om deze duidelijkheid te bieden zullen bepaalde uitgangspunten moeten 
worden vastgesteld. Van belang zijn ook de financiële kaders. Als alle voorzieningen één-op-één worden 
gecontinueerd, bestaat de mogelijkheid dat het financieel uit de pas gaat lopen. Op dit moment is op 
cliëntniveau te weinig informatie beschikbaar om (als alles bij elkaar opgeteld wordt) een uitspraak te 
kunnen doen over de financiële gevolgen. Pas medio dit jaar komen de cliëntgegevens beschikbaar. Bij 
de Jeugdzorg is al wel de algemene uitspraak gedaan dat bij alle jongeren de zorg in 2015 blijft 
gecontinueerd. In het Regionaal Transitie Arrangement zijn met aanbieders hierover afspraken gemaakt. 

Belangrijk is dat de personen die te maken krijgen met de effecten van decentralisaties goed worden 
voorgelicht en zo nodig verder worden begeleid. Geprobeerd wordt om zo gericht mogelijk deze 
voorlichting te organiseren. De intentie is om de voorlichting aan direct betrokken op te pakken als de 
Wmo-wetgeving de Tweede Kamer is gepasseerd. Gemikt wordt op mei of juni van dit jaar. Naast 
collectieve bijeenkomsten zal ook op individueel niveau voorlichting en begeleiding worden gegeven. 
Verder zullen ook met aanbieders afspraken worden gemaakt. Deze afspraken moeten eind dit jaar 
worden afgerond. Immers, de aanbieders zijn van de gemeente afhankelijk voor de financiering van hun 
activiteiten.

1 Doordat de herindicaties bij de Wajong-populatie niet doorgaan, heeft deze doelgroep niet te maken met 
een overgang naar de gemeente. 
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4. Zelfstandig uitvoeren Participatiewet/sociale werkvoorziening

De invoering van de Participatiewet staat in de gemeente Dalfsen sterk in het teken van de hele discussie 
over de toekomst van de Wet sociale werkvoorziening, of specifieker de organisatie Wezo. Los van deze 
discussie is de opgave voor de gemeente om ondersteuning te bieden voor een groep werkzoekenden 
met een arbeidsbeperking. Deze ondersteuning kan zijn het aanbieden van een gesubsidieerde baan. Dit 
kan in de vorm van het zogeheten “beschut werken” of via een loonkostensubsidie bij een reguliere 
werkgever. Hiervoor moet de gemeente Dalfsen een infrastructuur opzetten al dan niet in samenwerking 
met andere gemeenten binnen het Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid.
De uitvoering van de Participatiewet en de totale exploitatie zal in mei 2014 aan de Raad worden 
aangeboden. 

5. Toekomst Hulp bij het Huishouden

De decentralisaties gaan gepaard met bezuinigingen. De grootste bezuiniging treft het onderdeel hulp bij 
het huishouden. Er vindt een generieke korting plaats van 40% op de rijksbudgetten. Hoe dit financieel 
uitpakt voor Dalfsen zal nog nader worden berekend. Duidelijk is in ieder geval dat dit specifieke 
onderwerp aparte aandacht vereist. Er zijn meer dan 600 cliënten in de gemeente Dalfsen die hulp bij het 
huishouden ontvangen. Er zal moeten worden nagedacht, geschreven en gesproken over nieuwe 
concepten voor deze vorm van ondersteuning. Momenteel worden enkele scenario’s verkend. Dit wordt in 
oriënterende zin op 16 april met de Wmo-raad besproken. De bedoeling is dat de Raad vóór 1 november 
2014 hierover een notitie zal ontvangen.

6. Armoedebeleid en gemeentelijke inkomensregelingen

Diverse landelijke ontwikkelingen zijn aanleiding om het gemeentelijke armoedebeleid aan te passen. 
Ook de Gemeenteraad heeft zelf via een motie het college opgedragen een nieuw armoedebeleid te 
ontwikkelen. Een onderwerp dat hierbij betrokken moet worden is de nieuwe maatwerkregeling voor 
chronisch zieken en gehandicapten. Daarnaast kunnen overige onderdelen van het beleid uit de Wmo of 
de Jeugdwet van invloed zijn op dit thema. Zo kunnen bijvoorbeeld eigen bijdragen of het betalen van de 
kostprijs voor zorgvoorzieningen inkomensgevolgen hebben die via eigen gemeentelijke regelingen 
kunnen worden gecompenseerd.
Doel is op 1 september 2014 een notitie armoedebeleid en gemeentelijke inkomensregelingen aan te 
kunnen bieden aan de gemeenteraad.

7. Planning en control/bedrijfsvoering

In totaliteit is ongeveer € 17 miljoen gemoeid met de taken uit het sociale domein. Dit is ongeveer 40% 
van de gemeentebegroting. De verdeling, besteding en verantwoording van dit bedrag vergt aandacht  in 
de planning en control-cyclus van de gemeente. Alle onderdelen van deze cyclus (van de indeling van de 
begroting, beschrijven van werkprocessen tot aan de interne controle) zullen in kaart moeten worden 
gebracht. Deze cyclus kent niet een echt eindmoment maar is een permanente activiteit. Wel zullen de 
eerste onderdelen gereed moeten zijn voor de begroting van het jaar 2015. Doel is om deze onderdelen 
op 1 oktober 2015 gereed te hebben.

8. Opzetten Participatieraad

De drie decentralisaties kennen elk aparte bepalingen omtrent inspraak en belangenbehartiging. Het 
voornemen is om dit in de gemeente Dalfsen te bundelen en onder te brengen in een brede 
Participatieraad. Dit betekent een omvorming van de huidige Wmo-raad, de cliëntenraad WWB en de 
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WSW-raad. Met de twee eerstgenoemde raden is hierover constructief overleg gaande. Concrete 
voorstellen kunnen op 1 september 2014 aan de Raad worden aangeboden. 

9. Cliëntondersteuning/samenwerking MEE

De nieuwe Wmo draagt gemeenten op om in ieder geval een algemene voorziening voor
cliëntondersteuning te realiseren, waar burgers informatie en advies over vraagstukken van
maatschappelijke ondersteuning en hulp bij het verkrijgen daarvan kunnen krijgen. Gemeenten worden 
verantwoordelijk voor het beschikbaar zijn van informatie, advies en andere vormen
van kortdurende cliëntondersteuning die bijdraagt aan hun zelfredzaamheid en participatie. 
De organisatie MEE (vroeger Sociaal Pedagogische Dienst geheten) is van oudsher belast met deze taak 
en ontvangt hiervoor subsidie van het ministerie van VWS. Deze financiering gaat ook mee in de 
decentralisatie en gemeenten kunnen zelf de vorm en organisatie van cliëntondersteuning kiezen. 
Landelijk zijn bestuurlijke afspraken gemaakt tussen de VNG, het ministerie van VWS en MEE hoe deze 
overgang uitgevoerd kan worden. Hiervoor is een handreiking opgesteld. Gemeenten zullen afzonderlijk 
nog afspraken moeten maken met MEE. Bedoeling is om de overeenkomst met MEE op 1 juli 2014 
gereed te hebben.

10. Afspraken met zorgverzekeraars i.v.m. wijkverpleging en persoonlijke verzorging

In het nieuwe zorgstelsel worden de wijkverpleging en de persoonlijke verzorging ondergebracht in de 
Zorgverzekeringswet. Van met name de wijkverpleging wordt veel verwacht. Als een soort spil rondom de 
verzorging van mensen met een zorgbehoefte. Gemeentelijke voorzieningen en instrumenten moeten dit 
aanvullen. De samenwerking met de zorgverzekeraars is een lastig vraagstuk dat ook veelvuldig door de 
VNG is aangekaart. In de regio en ook binnen de gemeente Dalfsen zijn wel gesprekken gaande met 
zorgverzekeraars, maar dit heeft nog niet tot concrete afspraken of overeenkomsten geleid. Het doel is 
wel om dit op 1 januari 2015 gereed te hebben. 

11. Informatievoorziening/ict/administratie

Dit thema is nauw verbonden met het thema planning en control/bedrijfsvoering. Het wordt in dit overzicht 
toch benoemd als afzonderlijk project. Een onderdeel binnen dit project is de keuze voor een 
informatiesysteem of een applicatie ter ondersteuning van de werkprocessen. Cliëntgegevens en overige 
gegevens moeten worden geregistreerd en worden gekoppeld aan andere gegevens zoals financiële 
gegevens. De applicatie kan aangevuld worden met een cliëntvolgsysteem om trajecten te kunnen 
volgen. Ook zal moeten worden bezien welke andere partijen toegang krijgen tot het systeem. Niet allen 
voor het raadplegen maar eventueel ook om informatie toe te voegen. Verder zullen allerhande 
praktische zaken moeten worden geregeld zoals dossiervorming, archivering en dergelijke.

12. Personeel en Organisatie

De gemeentelijke organisatie moet zijn toegerust om de nieuwe taken uit te voeren. Er zullen nieuwe 
functies ontstaan, vacatures moeten worden ingevuld, personeel zal scholing moeten krijgen en 
dergelijke. De meeste taken worden ondergebracht bij de Eenheid Maatschappelijke Ondersteuning. Ook 
de Eenheid Openbare Ruimte krijgt te maken met nieuwe functies i.v.m. de uitvoering van de 
Participatiewet. Verder zullen her en der in de organisatie personele en organisatorische effecten zijn als 
gevolg van de decentralisaties.
Er is niet een bepaald moment of datum waarop een start- of eindpunt te benoemen is voor dit thema. In 
feite is dit proces al begonnen door alle voorbereidende werkzaamheden. De verwachting is dat aan het 
eind van 2014 de eerste formele vacatures zullen ontstaan.
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13. Communicatie/voorlichting.

Het thema communicatie en voorlichting is al aan de orde gekomen bij de situatie van de huidige cliënten 
en aanbieders die mogelijk te maken krijgen met veranderingen als gevolg van de decentralisaties. Maar 
ook voor andere doelgroepen is dit thema van belang. In het communicatieplan is beschreven op welke 
wijze de gemeente Dalfsen de communicatie vorm en inhoud wil geven met betrekking tot de 
decentralisaties.

Overige onderwerpen annex aan de decentralisaties

Naast de onderwerpen die hiervoor zijn genoemd lopen er nog diverse projecten die verband houden met 
de drie decentralisaties en op iets langere termijn tot uitkomsten moeten leiden.

14. Aanbesteding jeugd- en jongerenwerk

Er wordt toegewerkt naar één organisatie voor het jeugd- en jongerenwerk in de gemeente Dalfsen. De 
nieuwe organisatie zal moeten worden ingebed binnen de nieuwe kaders van de drie decentralisaties. 
Bedoeling is dat de nieuwe organisatie uiterlijk  1 januari 2016 operationeel is. 

15. Welzijnsvisie gemeente Dalfsen

De decentralisaties zijn aanleiding om een duidelijkere visie op welzijn te formuleren. Op basis van een 
dergelijke een visie is de gemeente beter in staat om regie te voeren op het sociale voorzieningenniveau 
in de verschillende kernen en de juiste initiatieven vanuit organisaties, verenigingen of inwoners te 
stimuleren. Daarnaast zijn er specifiekere doelstellingen nodig voor het professionele welzijnswerk, zodat 
zij gerichter activiteiten kunnen ontplooien die passen binnen de gemeentelijke doelstellingen. 

16. Toekomst Regiotaxi

De provincie Overijssel heeft besloten te stoppen met de Regiotaxi. Welke vorm van (openbaar) vervoer 
hiervoor in de plaats komt is nog niet bekend. In overleg met de gemeente en “de samenleving” wordt 
naar alternatieven gezocht. Zo draait in Lemelerveld een pilot mobiliteit. De provincie wil samen met de 
werkgroep Mobiliteit kijken welke mogelijkheden er zijn om met vrijwilligers een vorm van vervoer 
teorganiseren. De beëindiging van de provincie van de Regiotaxi is beoogd in 2016.

17. Overige projecten

De decentralisaties hebben ook tot doel de samenleving actief te betrekken bij vraagstukken van zorg, 
welzijn en participatie (de “Participatiemaatschappij”). In dit kader lopen een aantal projecten binnen de 
gemeente Dalfsen. Ten eerste het project WeHelpen.nl. Dit is een project waarbij vraag en aanbod van 
activiteiten (= vrijwilligerswerk) bij elkaar worden gebracht. Daarnaast biedt de site de mogelijkheid om 
mantelzorgers te ondersteunen bij het organiseren van hulp. Ten tweede het project 
woonservicegebieden. Doel hiervan is een sociale structuur en voorzieningenniveau te creëren waarbij 
inwoners zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Ten derde het project Lang Zult U Wonen. 
Dit is met name gericht op de toegankelijkheid van de woningen en het zodanig aanpassen van woningen 
dat de woning ook geschikt is als er beperkingen ontstaan in de toekomst. In dit kader is ook de 
samenwerking met woningeigenaren (waaronder woningcorporaties) en de bouwbranche van belang. 
Ten vierde het project domotica, ook wel thuistechnologie genoemd. Door het gebruik van 
thuistechnologie kunnen mensen langer zelfstandig blijven wonen. Het gebruik van thuistechnologie staat 
landelijk nog in de kinderschoenen; op verschillende plaatsen in Nederland wordt hiermee 
geëxperimenteerd. In Dalfsen wordt door middel van een pilot ervaring opgedaan met het gebruik van 
thuistechnologie. Dit gebeurt in samenwerking met verschillende zorgaanbieders in de gemeente. 
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Nr. Onderwerp Datum Raad Opmerking
1. Kadernota toegang / inkoop / sociale wijkteams 1 juni 2014

2. Beleidsnota’s, plannen en verordeningen:
- Jeugdzorg
- Wmo 2015
- Participatiewet 

1 september 2014

3. Overgang huidige cliënten en aanbieders. Uitgangspunten 
uiterlijk 1 juni 2014

Voorlichting aan aanbieders 
in mei. (PM ingangsdatum 
Wmo). Voorlichting aan 
cliënten collectief (mei/juni) 
en individueel (2e helft 2014)

4. Zelfstandig uitvoeren Participatiewet/WSW. Notitie en plan van 
aanpak 1 mei 2014 

Uitwerking zal in fases 
geschieden. Proces m.b.t. 
opheffing/uittreding GR 
Wezo loopt hier parallel aan. 

5. Toekomst Hulp bij het Huishouden 1 november 2014 Is een dynamisch proces. In 
april verkennende 
gesprekken met Wmo-raad.

6. Armoedebeleid en gemeentelijke 
inkomensregelingen

1 september 2014

7. Planning en control/bedrijfsvoering/begroting 1 oktober 2014. Betreft meerdere onderdelen. 
Eind dit jaar in ieder geval de 
begrotingsindeling gereed 
zijn. 

8. Opzetten Participatieraad 1 september 2014 
voorstel aan Raad. 

9. Cliëntondersteuning/samenwerking met MEE Hoeft niet in Raad 1 juni 2014 
samenwerkingovereenkomst

10. Afspraken met zorgverzekeraars i.v.m. 
wijkverpleging en persoonlijke verzorging

Hoeft niet in Raad. Is o.a. uitwerking van sociale 
wijkteams

11. Informatievoorziening/ict/administratie Hoeft niet in Raad
12 Personeel en organisatie Hoeft niet in Raad Kan onderdeel zijn van 

gemeentelijk project De 
Verbouwing. Met name 
inrichting van Eenheid 
Maatschappelijke 
Ondersteuning.

13. Communicatie/voorlichting. April in Raad Is doorlopend proces.

Overige projecten annex aan de 3D’s 

14. Aanbesteden jeugd- en jongerenwerk PM Uiterlijk 1 januari 2016 
operationeel.

15. Welzijnsvisie gemeente Dalfsen PM Uitwerking is proces vanaf 
2015 richting o.a. 
welzijnsorganisaties.
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16. Toekomst Regiotaxi PM Verwachting is dat in de 
regio Vechtdal de Regiotaxi 
in 2016 zal eindigen.

17. Overige projecten
- WeHelpen
- Woonservicegebieden
- Lang zult u wonen
- Domotica

Afronding van projecten 
verwacht in 2015. Daarna 
bezien of onderdelen 
structureel worden.
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Bijlage 2: 
Wettelijke bepalingen omtrent gemeentelijke plicht tot beleidsvorming en regelgeving 
(verordeningen).

Voorbeelden uit de Jeugdwet:

Artikel 2.2 
1. De gemeenteraad stelt telkens periodiek een plan vast dat richting geeft aan de door de gemeenteraad en het 
college te nemen beslissingen betreffende preventie en jeugdhulp, de uitvoering van 
kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering. 
2. Het plan bevat de hoofdzaken van het door de gemeente te voeren beleid betreffende preventie, jeugdhulp, de 
uitvoering van de kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering en geeft daarbij in ieder geval aan: 
a. wat de gemeentelijke visie en doelstellingen zijn van dit beleid; 
b. hoe dit beleid zal worden uitgevoerd in samenhang met de verantwoordelijkheid van het college inzake het advies- 
en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling en welke acties in de door het plan bestreken periode zullen 
worden ondernomen; 
c. welke resultaten de gemeente in de door het plan bestreken periode wenst te behalen en hoe gemeten zal worden 
of deze resultaten zijn behaald; 
d. hoe wordt gewaarborgd dat de jeugdhulpaanbieder voldoet aan de eisen inzake de 
verantwoordelijkheidstoedeling, gesteld bij of krachtens artikel 4.1.1, tweede lid, juncto 4.1.4, eerste lid, en 
e. op welke wijze de gemeenteraad en het college zich hebben vergewist van de behoeften van kleine doelgroepen. 

Artikel 2.8 
De gemeenteraad stelt bij verordening en met inachtneming van het bepaalde bij of krachtens deze wet in ieder geval 
regels: 
a. over de door het college te verlenen individuele voorzieningen en overige voorzieningen, met betrekking tot de 
voorwaarden voor toekenning en de wijze van beoordeling van, en de afwegingsfactoren bij een individuele 
voorziening; 
b. over de wijze waarop de toegang tot en de toekenning van een individuele voorziening wordt afgestemd met 
andere voorzieningen op het gebied van zorg, onderwijs, maatschappelijke ondersteuning, werk en inkomen, en 
c. op welke wijze de hoogte van een budget als bedoeld in artikel 8.1.1 wordt vastgesteld (=PGB).

Voorbeelden uit het wetsvoorstel Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

Artikel 2.1.3 
1. De gemeenteraad stelt bij verordening de regels vast die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het in artikel 
2.1.2 bedoelde plan en de door het college ter uitvoering daarvan te nemen besluiten of te verrichten handelingen. 
2. In de verordening wordt in ieder geval bepaald: 
a. op welke wijze en op basis van welke criteria wordt vastgesteld of een cliёnt voor een maatwerkvoorziening voor 
zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen of opvang in aanmerking komt; 
b. op welke wijze de hoogte van een persoonsgebonden budget wordt vastgesteld; 
c. welke eisen worden gesteld aan de kwaliteit van voorzieningen, eisen met betrekking tot de deskundigheid van 
beroepskrachten daaronder begrepen; 
d. welke eisen aan aanbieders die rechtspersoon zijn, worden gesteld met betrekking tot de bestuursstructuur en de 
bedrijfsvoering;

Artikel 2.1.4 
1. Bij verordening kan worden bepaald dat een cliënt een bijdrage in de kosten is verschuldigd: 
a. voor het gebruik van een algemene voorziening, niet zijnde cliëntondersteuning; 
b. voor een maatwerkvoorziening dan wel een persoonsgebonden budget. 
2. In de verordening kan de hoogte van de bijdrage voor de verschillende soorten van voorzieningen verschillend 
worden vastgesteld en kan worden bepaald dat: 
a. voor personen, behorende tot daarbij omschreven groepen, een daarbij aangegeven korting op de bijdrage voor 
een algemene voorziening van toepassing is; 
b. de bijdrage voor een maatwerkvoorziening dan wel een persoonsgebonden budget: 
1˚. verschuldigd is zolang de cliënt van de maatwerkvoorziening gebruik maakt onderscheidenlijk gedurende de 
periode waarvoor het persoonsgebonden budget wordt verstrekt, en 
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2˚. afhankelijk is van het inkomen en vermogen van de cliënt en zijn echtgenoot. 
3. Het totaal van de bijdragen voor een maatwerkvoorziening dan wel een persoonsgebonden budget gaat de 
kostprijs niet te boven. In de verordening wordt bepaald op welke wijze de kostprijs wordt berekend. 

Voorbeelden uit de Participatiewet. 

Artikel 8 Verordeningen uitkeringen 
1. De gemeenteraad stelt bij verordening regels met betrekking tot: 
a. het verlagen van de bijstand, bedoeld in artikel 18, tweede lid; 
b. het verlenen van een individuele inkomenstoeslag als bedoeld in artikel 36; 
c. de uitoefening van de bevoegdheid tot verrekening, bedoeld in artikel 60b. 
2. De regels, bedoeld in het eerste lid, hebben voor zover het gaat om het eerste lid, onderdeel b, in ieder geval 
betrekking op de hoogte van de individuele inkomenstoeslag en de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de 
begrippen langdurig en laag inkomen. 3 

Artikel 8a Verordeningen re-integratievoorzieningen en tegenprestatie 
1. De gemeenteraad stelt bij verordening regels met betrekking tot: 
a. het ondersteunen bij arbeidsinschakeling en het aanbieden van voorzieningen gericht op arbeidsinschakeling, 
bedoeld in artikel 7, eerste lid, onderdeel a, en artikel 10, eerste lid; 
b. het opdragen van een tegenprestatie als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onderdeel c; 
c. de scholing of opleiding, bedoeld in artikel 10a, vijfde lid; 
d. de premie, bedoeld in artikel 10a, zesde lid; 
e. het verrichten van werkzaamheden in een beschutte omgeving, bedoeld in artikel 10b. 
2. De regels, bedoeld in het eerste lid, bepalen in ieder geval: a. onder welke voorwaarden welke personen, bedoeld 
in artikel 7, eerste lid, onderdeel a, en werkgevers van deze personen in aanmerking komen voor in de verordening 
te omschrijven voorzieningen en hoe deze rekening houdend met omstandigheden, zoals de zorgtaken, en het feit, 
dat die persoon tot de doelgroep loonkostensubsidie behoort of gebruik maakt van de voorziening beschut werk, 
bedoeld in artikel 10b, of een andere structurele functionele beperking heeft, evenwichtig over deze personen worden 
verdeeld; b. voor welke vergoedingen naar hoogte en duur een werkgever in aanmerking komt bij ziekte van de 
werknemer die een structurele functionele of andere beperking heeft of ten behoeve van wie die werkgever een 
loonkostensubsidie als bedoeld in artikel 10d ontvangt, voor zover artikel 29b van de Ziektewet niet van toepassing 
is; 
c. welke regels gelden voor het aanbod van scholing of opleiding en voor de premie indien onbeloonde additionele 
werkzaamheden worden verricht als bedoeld in artikel 10a waarbij die regels voor de premie in ieder geval betrekking 
hebben op de hoogte van de premie in relatie tot de armoedeval; 
d. hoe wordt omgegaan met de situatie dat niet direct maatschappelijk nuttige activiteiten voorhanden zijn die kunnen 
worden opgedragen als tegenprestatie als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onderdeel c. 


