
Was – wordt – tabel 

Wijziging Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Dalfsen 2020 

Artikel 1 begripsbepalingen 

Bestaande tekst Nieuwe tekst (geel gearceerd) Toelichting 

In deze verordening en de daarop berustende 
bepalingen wordt verstaan:  

• Bijdrage: bijdrage als bedoeld in 
artikel 2.1.4, eerste lid, van de 
Wmo 2015. Binnen de Jeugdwet is 
geen bijdrage verschuldigd;  

• Gesprek: gesprek in het kader van 
het onderzoek als bedoeld in artikel 
2.3.2, eerste lid, van de Wmo 2015 
en artikel 6 van de Jeugdwet;  

• Melding: melding aan het college 
als bedoeld in artikel 2.3.2, eerste 
lid, van de Wmo 2015 en in artikel 
4, eerste lid van de Jeugdwet;  

• Maatwerkvoorziening: alle vormen 
van ondersteuning, dit kan zowel in 
zorg in natura als pgb.  

• Pgb: persoonsgebonden budget 
als bedoeld in artikel 1.1.1 van de 
Wmo 2015 en artikel 8.1.1 van de 
Jeugdwet, zijnde een door het 
college verstrekt budget aan de 
cliënt, jeugdige of zijn ouders, dat 
hen in staat stelt de (jeugd)hulp die 
tot de individuele voorziening 
behoort van derden te betrekken;  

•  

In deze verordening en de daarop berustende 
bepalingen wordt verstaan:  

• Bijdrage: bijdrage als bedoeld in de 
artikelen 2.1.4 en 2.1.4a van de 
Wmo 2015. Binnen de Jeugdwet is 
geen bijdrage verschuldigd;  

• Gesprek: gesprek in het kader van 
het onderzoek als bedoeld in artikel 
2.3.2, eerste lid, van de Wmo 2015 
en artikel 6 van de Jeugdwet;  

• Melding: melding aan het college 
als bedoeld in artikel 2.3.2, eerste 
lid, van de Wmo 2015 en in artikel 
4, eerste lid van de Jeugdwet;  

• Maatwerkvoorziening: alle vormen 
van ondersteuning, dit kan zowel in 
zorg in natura als pgb.  

• Pgb: persoonsgebonden budget 
als bedoeld in artikel 1.1.1 van de 
Wmo 2015 en artikel 8.1.1 van de 
Jeugdwet, zijnde een door het 
college verstrekt budget aan de 
cliënt, jeugdige of zijn ouders, dat 
hen in staat stelt de (jeugd)hulp die 
tot de individuele voorziening 
behoort van derden te betrekken; 

• Pgb-plan: plan waarin de inwoner 
omschrijft op welke wijze het 
persoonsgebonden budget voor 
een maatwerkvoorziening en 
hoeveel persoonsgebonden budget 
er nodig is. 

Dit betreffen aanvullingen in het 
begrippenkader. 



 

Artikel 4. Toegang maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp 

Bestaande tekst Nieuwe tekst Toelichting 

1.  
2. Een gesprek maakt altijd deel uit van de 

procedure in de aanvraag voor een 
maatwerkvoorziening.  

3. Als de hulpvraag genoegzaam bekend 
is kan het college in overleg met de 
cliënt, jeugdige of zijn ouders afzien van 
een gesprek.   

 

1.  
2. De toegang tot de maatwerkvoorziening 

beschermd wonen en begeleid wonen 
op grond van de Wmo is bij de Centrale 
Toegang (GGD IJsselland) belegd. Het 
bestuur van de Centrale toegang is 
gemandateerd om een beslissing op 
bezwaar te nemen. 

3. Een gesprek maakt altijd deel uit van de 
procedure in de aanvraag voor een 
maatwerkvoorziening.  

4. Tijdens het gesprek stelt het college op 
grond van de Wmo (artikel 2.3.4.) de 
identiteit van de cliënt vast. Dit kan 
middels inzage van een geldig 
identificatie document als paspoort, 
identiteitskaart, rijbewijs. De 
identificatieplicht geldt niet voor 
verzoeken op basis van de Jeugdwet. 

5. Als de hulpvraag genoegzaam bekend 
is kan het college in overleg met de 
cliënt, jeugdige of zijn ouders afzien van 
een gesprek.   

 

De aanvullingen betreffen zaken die in het 
verleden al zijn afgesproken, maar nog niet 
waren vastgelegd in de verordening.  

 

  



Artikel 9 Regels voor pgb 
 

Bestaande tekst Nieuwe tekst Toelichting 

5. Hogere tarieven dan de in dit artikel 
onder sub c, d, e, f, g, h en o genoemde 
zorg komt voor eigen rekening van de 
cliënt of jeugdige. Tenzij aannemelijk is 
dat het budget in de specifieke situatie 
ontoereikend is. Dan zal op basis van 
werkelijke kosten het pgb budget 
vastgesteld worden.  

6. Het pgb mag niet worden aangewend 
voor de betaling van tussenpersonen, 
belangenbehartigers, bemiddelings- en 
coördinatietaken alsmede begeleidings- 
of administratiekosten in verband met 
het pgb. Er is geen verantwoordingsvrij 
bedrag. Cadeautjes en 
feestdagenuitkeringen mogen ook niet 
uit het pgb worden bekostigd. Wanneer 
geen passende voorziening in natura 
beschikbaar is, én niet door de 
gemeente alsnog gecontracteerd kan 
worden, én de jeugdige en/of zijn 
ouder(s) niet in staat is op verantwoorde 
wijze uitvoering te geven aan het pgb, 
dan zal de gemeente een coördinator 
(zorg in natura) aanwijzen of (al dan niet 
tijdelijk) toestaan dat een pgb-bureau 
voor ondersteuning wordt ingeschakeld. 
Er vindt daarbij in ieder geval 
functiescheiding plaats tussen de 
coördinatortaken en het bieden van 
daadwerkelijke hulp.  

 

5. Hogere tarieven dan de in dit artikel 
onder sub c, d, e, f, g, h en o genoemde 
zorg komt voor eigen rekening van de 
cliënt of jeugdige. Tenzij aannemelijk is 
dat het budget in de specifieke situatie 
ontoereikend is. Dan zal op basis van 
werkelijke kosten het pgb budget 
vastgesteld worden.  

6. Het is cliënt of jeugdige niet toegestaan 
om met een professionele 
dienstverlener een vast maandloon 
overeen te komen te komen dan wel 
een andersoortige afspraak te maken 
op basis waarvan uitbetaling door de 
SVB aan dienstverlener plaatsvindt 
zonder voorafgaande verplichting van 
cliënt of jeugdige tot overlegging aan de 
SVB van een door cliënt geaccordeerde 
factuur of specificatie van ingezette 
zorg.  

7. Het pgb mag niet worden aangewend 
voor de betaling van tussenpersonen, 
belangenbehartigers, bemiddelings- en 
coördinatietaken alsmede begeleidings- 
of administratiekosten in verband met 
het pgb. Er is geen verantwoordingsvrij 
bedrag. Cadeautjes en 
feestdagenuitkeringen mogen ook niet 
uit het pgb worden bekostigd. Wanneer 
geen passende voorziening in natura 
beschikbaar is, én niet door de 
gemeente alsnog gecontracteerd kan 
worden, én de jeugdige en/of zijn 
ouder(s) niet in staat is op verantwoorde 
wijze uitvoering te geven aan het pgb, 
dan zal de gemeente een coördinator 

Dit betreft een aanscherping van de pgb-regels. 
Pgb's in de vorm van een vast maandloon - 
waarvoor een professionele dienstverlener 
wordt ingezet – zijn alleen nog toegestaan mits 
aan het SVB een door cliënt geaccordeerde 
factuur of specificatie van ingezette uren is 
overlegd. Doel van deze maatregel is het 
voorkomen van fraude.   



(zorg in natura) aanwijzen of (al dan niet 
tijdelijk) toestaan dat een pgb-bureau 
voor ondersteuning wordt ingeschakeld. 
Er vindt daarbij in ieder geval 
functiescheiding plaats tussen de 
coördinatortaken en het bieden van 
daadwerkelijke hulp.  

 

 

Artikel 10   

Bestaande tekst Nieuwe tekst Toelichting 

Artikel 10. Bijdrage in de kosten van 
algemene voorzieningen (alleen Wmo)  
1. Een cliënt is een bijdrage verschuldigd 

in de kosten voor het gebruik van de 
algemene voorziening,  huishoudelijke 
hulp niveau 1, ter hoogte van € 66,- per 
4 weken;  

2. Op de bijdrage, bedoeld in het eerste 
lid, is op basis van de bijzondere 
bijstand (participatiewet) een volledige 
vergoeding mogelijk voor cliënten met 
een inkomen tot 110% van de 
bijstandsnorm. Van het inkomen 
daarboven wordt 35 % in aanmerking 
genomen als draagkracht, waarbij het 
vermogen in de woning niet in 
aanmerking wordt genomen.  

 

Artikel 10. Bijdrage in de kosten van bij 
verordening aangewezen algemene 
voorzieningen, maatwerkvoorzieningen 
of pgb’s  (alleen Wmo)  
1. Een cliënt is een bijdrage in de kosten 

verschuldigd voor een 
maatwerkvoorziening of pgb, zolang de 
cliënt van de maatwerkvoorziening 
gebruik maakt of gedurende de periode 
waarvoor het pgb wordt verstrekt. 

2. Een cliënt is een bijdrage in de kosten 
verschuldigd voor een bij de 
verordening aangewezen algemene 
voorziening zolang de cliënt van deze 
voorziening gebruik maakt. 

3. De bij verordening aangewezen 
voorziening is dat algemene voorziening 
hulp bij het huishouden.  

4. De bijdragen voor bij verordening 
aangewezen algemene voorzieningen, 
maatwerkvoorzieningen of pgb zijn 
gelijk aan de kostprijs, tot aan ten 
hoogte € 19,00 per maand voor de 
ongehuwde cliënt of de gehuwden 
cliënten tezamen, tenzij overeenkomstig 

Dit artikel is aangepast n.a.v. de invoering van 
het abonnementstarief voor algemene 
duurzame voorzieningen Wmo. 
 
 
Zie ook bijlage: Lbr VNG 19-045, Implementatie 
abonnementstarief Wmo, zaaknr 603358, 
20190613.pdf 

 



artikel 2.1.4a, vijfde lid, van de Wmo of 
hoofdstuk 3 van het Uitvoeringsbesluit 
Wmo 2015 of het volgende lid geen of 
een lagere bijdrage is verschuldigd.  

5.  In afwijking van artikel 10a, eerste lid 
geldt dat geen bijdrage is verschuldigd 
voor:  

a. een rolstoel;  
b. voorzieningen voor personen 

jonger dan 18 jaar  
6. Op de bijdrage, bedoeld in het eerste 

lid, geldt  geen eigen bijdrage voor 
cliënten met een inkomen tot 110% van 
de bijstandsnorm.  

7. De kostprijs van een: 
a. bij verordening aangewezen 

algemene voorziening of 
maatwerkvoorziening wordt 
bepaald door een 
aanbesteding, na consultatie in 
de markt of na overleg met de 
aanbieder; 

b. maatwerkvoorziening in de 
vorm van een hulpmiddel of 
woningaanpassing wordt 
tevens bepaald door de wijze 
van beschikbaarstelling van de 
voorziening bruikleen, huur of 
eigendom.  

c. pgb is gelijk aan de hoogte van 
het pgb. 

8. In geval van opvang als bedoeld in 
artikel 2.1.4b van de Wmo, worden de 
bijdragen voor een 
maatwerkvoorziening of pgb door de 
centrumgemeente vastgesteld en geïnd 
door de aanbieder.   

 

 



Artikel 10a. Bijdrage in de kosten van maatwerkvoorzieningen inclusief pgb’s (alleen Wmo) komt te vervallen. 

Artikel 10b. 

Bestaande tekst Nieuwe tekst Toelichting 

Artikel 10b. Afwijkende eigen bijdragen  
In afwijking van artikel 10a, tweede lid geldt een 
afwijkende eigen bijdrage voor:             

a. begeleiding wordt vastgesteld op € 
17,50 per uur of per dagdeel  

b. het collectief vervoer,  Mijn Taxi op 
Maat, is een bijdrage verschuldigd 
voor ritten niet zijnde vervoer naar 
de dagbesteding. In afwijking op  
artikel 2.1.4 lid 6 Wmo 2015, 
betaalt de cliënt de bijdrage 
rechtstreeks aan de vervoerder bij 
het gebruik van de taxirit. 

 
  
Aantal 

kilometers 

Basistarief Spitstarief 

0 t/m 4 kilometer €1,20 €2,00 

5 t/m 8 kilometer €1,80 €3,00 

9 t/m 12 

kilometer 

€2,40 €4,00 

13 t/m 16 

kilometer 

€3,00 €5,00 

17 t/m 20 

kilometer 

€3,60 €6,00 

21 t/m 25 

kilometer 

€4,20 €7,00 

Artikel 10a. Afwijkende eigen bijdrage  
In afwijking van artikel 10a, tweede lid geldt een 
afwijkende eigen bijdrage voor: het collectief 
vervoer,  Mijn Taxi op Maat, is een bijdrage 
verschuldigd voor ritten niet zijnde vervoer naar 
de dagbesteding. In afwijking op  artikel 2.1.4 lid 
6 Wmo 2015, betaalt de cliënt de bijdrage 
rechtstreeks aan de vervoerder bij het gebruik 
van de taxirit.  

a. Basistarief: voor ritten tussen 
09:00 en 14:30 uur en voor 
ritten na 17:00 uur 

b. Spitstarief: voor ritten voor 
09:00 uur en voor ritten tussen 
14:30 en 17:00 uur  

c. Voor ritten op zaterdag en 
zondag geldt altijd het 
basistarief. 
 

Aantal 

kilometers 

Basistarief Spitstarief 

0 t/m 4 kilometer €1,36 €2,27 

5 t/m 8 kilometer €2,13 €3,55 

9 t/m 12 

kilometer 

€2,89 €4,83 

13 t/m 16 

kilometer 

€3,94 €6,09 

De tarieven voor Mijn Taxi op Maat zijn 
aangepast, zodat deze nu aansluiten op het 
OV-tarief. Dit is een afspraak voortkomend uit 
de aanbesteding vervoer in 2019. 
 



Opm. Het aantal kilometers wordt via de kortste 
route van herkomst naar bestemming bepaald. 

17 t/m 20 

kilometer 

€4,43 €7,37 

21 t/m 25 

kilometer 

€5,18 €8,65 

Opm. Het aantal kilometers wordt via de kortste 
route van herkomst naar bestemming bepaald.  

 

  



Artikel 11. Jaarlijkse waardering mantelzorgers 

Bestaande tekst Nieuwe tekst  

1. Mantelzorgers van cliënten in de 
gemeente kunnen door middel van een 
melding bij het college voor het 
ontvangen van een jaarlijkse blijk van 
waardering in aanmerking worden 
gebracht.  

2. De jaarlijkse blijk van waardering 
bestaat uit: een vvv bon of 
ondernemersbon met een aanvullend 
aanbod. De mantelzorgwaarding 
vertegenwoordigd een waarde van € 
100,- per mantelzorger.    

3. De rijksuitkering zoals hij in 2015 over is 
gekomen voor de 
mantelzorgwaardering van € 61.000,- 
wordt elk jaar helemaal gebruikt voor de 
waardering van de mantelzorgers.   

4. Het college kan bij nadere regeling 
regels stellen over op welke wijze zorg 
wordt gedragen voor de jaarlijkse blijk 
van waardering voor de mantelzorgers 
van cliënten in de gemeente.  

 

1. Mantelzorgers van cliënten in de 
gemeente kunnen door middel van een 
melding bij het college voor het 
ontvangen van een jaarlijkse blijk van 
waardering in aanmerking worden 
gebracht.  

2. De jaarlijkse blijk van waardering 
bestaat uit: een ondernemersbon.  

3.  Afhankelijk van de leeftijd is de waarde 
van een ondernemersbon: 

a. € 25,- voor mantelzorgers in de 
leeftijd van 12 tot 18 jaar; 

b. € 100,- voor mantelzorgers van 
18 jaar en ouder. 

4.  Voor mantelzorgers jonger dan 12 jaar 
wordt in de week van de mantelzorg 
door SAAM Welzijn een activiteit 
georganiseerd.  

5. De peildatum voor het bepalen van de 
leeftijd is 1 januari van het jaar waar de 
mantelzorgwaardering betrekking op 
heeft. 

6. Per adres wordt maximaal € 200,- aan 
bonnen verstrekt. 

7. Een mantelzorger kan maximaal 1 
waardering ontvangen. 

8. Mantelzorgers die zorgen voor iemand 
die woonachtig is in de gemeente 
Dalfsen kunnen aanspraak maken op 
een mantelzorgwaardering. 

9. Het college kan bij nadere regeling 
regels stellen over op welke wijze zorg 
wordt gedragen voor de jaarlijkse blijk 
van waardering voor de mantelzorgers 
van cliënten in de gemeente.  

Naar aanleiding van de evaluatie van het 
mantelzorg- en vrijwilligersbeleid zijn er 
wijzigingen doorgevoerd m.b.t. de 
mantelzorgwaardering. 
De hoogte van de mantelzorgwaardering wordt 
aangepast voor jongeren omdat uit de evaluatie 
is gebleken dat jongeren zelf aangaven dat de 
waardering naar beneden bij gesteld kan 
worden. Daarnaast is een maximum gesteld van 
het aantal waarderingen dat per huishouden 
kan worden aangevraagd.  

 


