
Oplegger verordening 

 

Voor u ligt één verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp. Graag nemen we u door 
middel van deze oplegger mee in de veranderingen die hierin zijn doorgevoerd.  

Aanleiding voor één nieuwe verordening 
In het kader van de transformatie willen we als gemeente integraal werken binnen het sociaal domein. 
Voor cliënten moet het gemakkelijk zijn om hun vraag op het gebied van zorg bij de gemeente neer te 
leggen, zonder dat zij zich hoeven af te vragen onder welke wet hun vraag valt. Vanuit deze gedachte 
is er sinds 2015 gestart met het samenbrengen van de verschillende onderdelen in het sociaal 
domein. Zo is er bijvoorbeeld sinds vorig jaar een gezamenlijk loket voor inwoners: Samen Doen in 
Dalfsen.  
Een andere aanleiding is dat er in de verordeningen een aantal zaken waren omschreven die meer 
passen in beleidsregels. Dit uitte zich in praktische zaken zoals reactietermijnen die in de verordening 
op waren genomen.  
Tot slot zijn de verordeningen uit 2015 inmiddels verouderd. Er zijn een aantal kleine wetswijzigingen 
geweest en er is jurisprudentie opgebouwd en zijn er uitspraken geweest van de Centrale Raad van 
Beroep (CRvB). Hieruit zijn onderwerpen naar voren gekomen die doorgevoerd moesten worden in de 
verordening.  
 

Structuur van de verordening 
Ten eerste vormt een gezamenlijke verordening een belangrijke basis voor  het samenvoegen van 
onderdelen binnen het sociaal domein om in de praktijk integraal te kunnen werken. Er is hiervoor een 
eerste stap gemaakt met het samenvoegen van de Wmo- en jeugd verordening. Deze verordeningen 
lenen zich hier goed voor omdat ze inhoudelijk voor grote delen op inhoud overeenkomen. Het gaat 
nu nog een stap te ver om de participatieverordeningen hier ook in mee te nemen. Op inhoud 
verschillen deze namelijk erg van de Wmo- en jeugd verordening.  In de toekomst wordt er verkend of 
het mogelijk is om één verordening te maken voor het totale sociaal domein.  
Ten tweede is er gekeken naar de rol en bevoegdheid van de gemeenteraad en die van het college. In 
de structuur van de verordening en beleidsregels is dit terug te zien. Een aantal praktische 
uitvoeringszaken zijn uit de verordening gehaald en verplaatst naar de beleidsregels.  De 
beleidsregels zijn ter informatie toegevoegd. Daarnaast staat hieronder beschreven welke wijzigingen 
er gemaakt zijn.  
 
 

1. Eigen bijdrage 
De CRvB deed in 2016 uitspraak in zaken over de Wmo. In één daarvan oordeelt de CRvB 
dat de gemeenteraad in de verordening moet bepalen of een bijdrage is verschuldigd voor het 
gebruik van algemene voorzieningen en wat de hoogte is van de bijdrage. Dit is terug te 
vinden in de verordening. 

2. Reële kostprijs thuisondersteuning 
Er is een nieuw artikel toegevoegd aan het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015. Hierom moet de 
Wmo verordening aangepast worden. De volgende zaken moeten in de verordening vast 
worden gelegd: 
 Het college stelt een vaste prijs of een reële prijs vast voor Wmo-diensten, deze prijs is 

ook de ondergrens voor een inschrijving van een aanbestedingsprocedure. 
 De vaste of reële prijs moet worden vastgesteld overeenkomstig de eisen aan de kwaliteit 

van de dienst, het college moet daarbij rekening houden met de continuïteit van de 
hulpverlening 

 De kostprijselementen waar de vast of reële prijs op is gebaseerd.  
3. Ouderbijdrage 

Bij aanvang van de decentralisaties stond in de jeugdwet opgenomen dat ouders een bijdrage 
in de kosten voor de zorg van het kind verschuldigd waren. Landelijk was hier veel discussie 
over en is er uiteindelijk een wetswijziging geweest. Hiermee werd de ouderbijdrage 
afgeschaft en uit de jeugdwet gehaald. Dit is ook aangepast in de verordening die voor u ligt. 



4. Verplaatsen van artikelen naar de beleidsregels 
Er zijn een aantal artikelen verdwenen uit de verordening. Deze zijn verplaatst naar de 
beleidsregels. Het gaat om de artikelen over: de toegang, het vooronderzoek, het gesprek, het 
verslag, advisering, inhoud van de beschikking en inspraak en medezeggenschap. In deze 
artikelen wordt ingegaan op de praktische uitwerking van deze zaken. Omdat dit om 
uitvoeringszaken gaat, zijn ze opgenomen in de beleidsregels.  

5. Gebruikelijke hulp 
In de beleidsregels is een artikel opgenomen over gebruikelijke hulp. Hierin staat omschreven 
welke richtlijnen de consulenten gebruiken om te bepalen wanneer er sprake is van 
gebruikelijke of boven gebruikelijk hulp. In de verordening staat dat er ruimte is om informele 
zorg financieel te vergoeden. 

6. Vertrouwenspersoon 
Het artikel over de vertrouwenspersoon is verdwenen uit de verordening. Deze was voorheen 
opgenomen in de verordening jeugdhulp. Deze is uit de verordening gehaald omdat dit 
opgenomen is in de jeugdwet zelf. In de jeugdwet en de verordening stond exact dezelfde 
tekst opgenomen.   

Participatieraad 
Deze verordening is niet inhoudelijk besproken met de participatieraad. Er is ambtelijk overleg 
geweest met de participatieraad over de verordening. De wijzigingen zijn op hoofdlijn besproken. Deze 
zijn met name ‘technisch’ van aard waardoor inhoudelijk advies van de participatieraad niet nodig 
werd geacht. Dit is op deze manier besproken en gezamenlijk besloten om geen advies te vragen en 
te geven.


