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Voorstel: 

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

2. De verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp 2019 (ingangsdatum 
1 januari 2019) per 1 januari 2020 in te trekken. 

 
 



 
 

 
 
 

Inleiding:  
Voor u ligt de aangepaste verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp, ingangsdatum 1 
januari 2020. De aanpassingen hebben betrekking op de regels voor een pgb, eigen bijdrage Wmo 
voor duurzame algemene voorzieningen, tariefswijzigingen voor Mijn Taxi op Maat, de jaarlijkse 
waardering voor mantelzorgers en enkele tekstuele aanpassingen. 
 
De regels voor een pgb zijn aangescherpt. Zo zijn pgb's in de vorm van een vast maandloon - 
waarvoor een professionele dienstverlener wordt ingezet - alleen nog toegestaan mits aan het SVB 
een door cliënt geaccordeerde factuur of specificatie van ingezette uren is overlegd. 
De aanpassingen van de eigen bijdrage Wmo voor algemene voorzieningen zijn opgelegd door het 
Rijk. Vanaf 2020 geldt ook voor duurzame algemene voorzieningen het abonnementstarief - een vaste 
eigen bijdrage van € 19,- per maand - voor onze inwoners. Voor de gemeente Dalfsen betreft dit de 
algemene voorziening voor de Hulp bij het Huishouden. Inwoners betalen op dit moment nog een 
eigen bijdrage van € 66,- per vier weken. De gemeente zal dit verschil in eigen bijdrage financieel 
moeten opvangen. Dit is reeds verwerkt in de meerjarenbegroting. 
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. 
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.  
De verordening is niet voorgelegd aan de Participatieraad omdat het met name technische wijzingen 
betreft. De wijziging voor de mantelzorgwaardering is met  de Participatieraad besproken naar 
aanleiding van de evaluatie van het mantelzorg- en vrijwilligersbeleid. Daarbij zijn geen 
kanttekeningen naar voren gekomen. 
 
Om de aanpassingen in de verordening duidelijk weer te geven is een oplegger gemaakt in de vorm 
van een 'was-wordt lijst'. Wij vragen u in te stemmen met de wijzigingen, door deze verordening vast 
te stellen.  
 
Argumenten: 
1. Verscherping van de regels voor maandlonen pgb vermindert de kans op fraude 
Declareren met vaste maandbedragen lijkt haaks te staan op de bedoeling van een pgb namelijk 
eigen regie en maatwerk. Zeker bij begeleid wonen (met begeleiding op afspraak en 24/7 
oproepbaarheid) kan de ondersteuningsvraag wisselen per periode: de ene maand wat meer dan de 
andere maand. De mogelijkheid te declareren met vaste maandbedragen geeft, zowel bij begeleid 
wonen als bij beschermd wonen, kwaadwillende aanbieders de mogelijkheid structureel te weinig 
ondersteuning te bieden, terwijl zij toch het gehele beschikbare maandbedrag ontvangen. De cliënt 
betaalt elke maand de hoogste eigen bijdrage, terwijl met minder ondersteuning minder eigen bijdrage 
zou hoeven te worden betaald. Door te verplichten dat een maandloon alleen wordt toegestaan mits 
aan het SVB een door cliënt geaccordeerde factuur of specificatie van ingezette uren is overlegd, 
denken wij de kans op fraude te kunnen verkleinen. In de regio IJssel-Vecht is afgesproken door alle 
gemeenten dat wij in ieder geval het maandloon - zonder door cliënt geaccordeerde factuur of 
specificatie van ingezette uren – niet meer toestaan voor het begeleid wonen. De gemeente Dalfsen 
heeft ervoor gekozen om het toe te passen op alle pgb’s.  
Deze verscherping van de regels voor pgb's gelden alleen wanneer er vanuit het pgb een 
professionele dienstverlener wordt ingezet. Dit om te voorkomen dat in informele situaties, zoals 
bijvoorbeeld in een gezinssituatie, inwoners onnodig belast worden met een extra maandelijkse 
administratieve handeling.  
 
2. Een bijkomend effect van de gewijzigde tarieven voor Mijn Taxi Op Maat is dat de tarieven 
voor het vrijwilligersvervoer aantrekkelijker zijn geworden voor inwoners. 
De tarieven voor Mijn Taxi Op Maat zijn verhoogd, zodat deze nu aansluiten op het OV-tarief. Een 



 
 

 
 
 

bijkomend effect van deze verhoging is dat vervoersvoorzieningen zoals Automaatje en 
HaaloeBrengoe nu financieel aantrekkelijker zijn voor inwoners. Afhankelijk van de afstand was Mijn 
Taxi Op Maat ongeveer even duur of zelfs goedkoper. In de praktijk merkten we dat vervoerspassen 
voor Mijn Taxi Op Maat werden toegekend, omdat dit voor inwoners in sommige gevallen gunstiger 
zou zijn. Er heeft inmiddels een opschoning van het bestand plaats gevonden. Inwoners die de 
vervoerspas voor Mijn Taxi Op Maat niet gebruiken, en waarvoor het vrijwilligersvervoer een prima 
oplossing is, hebben hun pas ingeleverd. 
 
3. Aanpassen van de mantelzorgwaardering sluit aan bij de uitkomsten van de evaluatie  
Uit de tussenevaluatie van het mantelzorg- en vrijwilligersbeleid blijkt dat het wenselijk is om de 
bedragen voor de mantelzorgwaardering aan te passen. Het voorstel is om de waardering voor 
kinderen onder de 12 jaar vorm te geven in de vorm van een activiteit. Deelname aan een leuke 
activiteit sluit beter aan bij de jonge doelgroep dan het ontvangen van een bon. De jaarlijkse activiteit 
wordt georganiseerd door Saam Welzijn in de week van de jonge mantelzorger.  
Voor jongeren van 12 tot en met 18 wordt een bon afgegeven met een waarde van € 25,-. Uit de 
evaluatie is gebleken dat jongeren zelf aangeven dat een bedrag van €25,- aansluit bij de behoeftes. 
De mantelzorgwaardering voor personen boven de 18 blijft € 100,-. 
  
Uit de evaluatie bleek dat er regelmatig meer mantelzorgwaarderingen per adres worden afgegeven, 
met een maximum van soms € 500,- per adres. Voor deze situaties is het wenselijk dat er maximum 
gesteld wordt aan het aantal aanvragen per adres. Voorgesteld wordt om een maximum in te stellen 
van € 200,- per adres. Ook bij een waardering van maximaal € 200,- per adres worden mantelzorgers 
nog gewaardeerd. 
  
4. De ‘Ondernemersbon Dalfsen’ sluit beter aan dan de VVV cadeaukaart 
De afgelopen jaren is gebleken dat de VVV cadeaukaart bij een heel beperkt aantal winkeliers 
ingeleverd kan worden. De afgelopen maanden is er daarom gezocht naar alternatieven. Een van de 
onderzochte mogelijkheden is de ‘Ondernemersbon Dalfsen’ (de kernen Nieuwleusen en Lemelerveld 
hebben al ondernemersbonnen). Het grote voordeel van de ‘Ondernemersbon Dalfsen’ is dat deze op 
meer plekken in de gemeente Dalfsen ingeleverd kan worden en dat de inkomsten terecht komen bij 
ondernemers in de gemeente Dalfsen. 
  
Kanttekeningen 
Door de invoering van het abonnementstarief voor de algemene voorziening Hulp bij het 
Huishouden zullen er mogelijk meer inwoners een beroep doen op deze voorziening 
De invoering van het abonnementstarief voor maatwerkvoorzieningen is per 1 januari 2019 al 
ingegaan. Gemeenten die voor de hulp bij het huishouden HH alleen een maatwerkvoorziening 
kennen hebben gemerkt dat de verlaging van het tarief naar € 17,50 per 4 weken (vanaf 2020 € 19,- 
per maand) er toe heeft geleid dat zich relatief meer inwoners hebben gemeld dan voorgaande jaren. 
Deze inwoners zouden ook voor de invoering van het abonnementstarief al in aanmerking zijn 
gekomen voor een hh-voorziening. Maar omdat zij een relatief hoge eigen bijdrage moesten betalen, 
was het financieel aantrekkelijker om particuliere hulp in te zetten.   
In de gemeente Dalfsen gaan we vanaf 2020 merken of de invoering van het abonnementstarief leidt 
tot een aanzuigende werking op de algemene voorziening voor de hulp bij het huishouden. In de 
meerjarenbegroting is hier wel rekening mee gehouden. Met de gecontracteerde zorgaanbieders voor 
de HH is afgesproken om vanaf 2020 maandelijks de aantallen cliënten aan de gemeente door te 
geven aan wie een algemene voorziening HH is toegekend.  
 
Alternatieven: 
De algemene voorziening Hulp bij het Huishouden opheffen  
Door invoering van het abonnementstarief voor duurzame algemene voorzieningen valt de algemene 
voorziening voor de Hulp bij het Huishouden een duurder uit dan was voorzien. Er zijn gemeenten 
waar alleen een maatwerkvoorziening bestaat voor de hulp bij het huishouden, en waar in het 
voorliggende veld oplossingen zijn gevonden om toch de ondersteuning te kunnen bieden die vanuit 



 
 

 
 
 

de wet verplicht is. Een voorbeeld hiervan is de was- en strijkservice. We zullen onderzoeken of dit 
voor Dalfsen ook financieel voordeel oplevert.     
 
Duurzaamheid: 
n.v.t. 
 
Financiële dekking: 

 De financiële consequenties voor de invoering van het abonnementstarief voor duurzame 
algemene voorzieningen zijn reeds meegenomen in de meerjarenbegroting. Voor de 
gemeente Dalfsen heeft dit alleen betrekking op de algemene voorziening voor de Hulp bij het 
Huishouden. In de meerjarenbegroting is een extra bedrag opgenomen van € 280.000 voor de 
algemene voorziening hulp bij het huishouden en als aanname een te verwachten 
compensatie voor invoering van het abonnementstarief van € 140.000 vanuit het rijk. 

 De verwachting is dat de begroting voor de mantelzorgwaardering niet bijgesteld hoeft te 
worden. De kosten voor de waardering voor jonge mantelzorgers zullen weliswaar afnemen 
van 100 euro naar 25 euro per jongere. Het gaat om ongeveer 80 jongeren waarop 75 euro 
per jaar wordt bespaard, wat totaal € 6.000 oplevert. Elk jaar is echter ook een stijging te zien 
van het aantal aanvragen. Deze jaarlijkse stijging wordt gecompenseerd door de lagere 
uitgaven. 

 De verwachting is dat door de verhoging van de eigen bijdrage voor Mijn Taxi op Maat we 
meer inkomsten ontvangen. Tegelijkertijd vindt er een indexering plaats op de tarieven die de 
gemeente betaalt aan de vervoerder. De verwachting is dat de totale kosten voor de 
gemeente voor Mijn Taxi Op Maat hierdoor gelijk blijven. 

 
 
Communicatie: 

 De verordening wordt geplaatst op de website van de gemeente en opgenomen in de online 
overheidsregelingen. 

 Over de wijzigingen van de tarieven voor Mijn Taxi Op Maat ontvangen de pashouders een 
brief. 

 Jaarlijks worden inwoners geïnformeerd over het aanvragen van de mantelzorgwaardering. 
Dit gebeurt onder andere via de pers, website van de gemeente en de kernpunten. In deze 
communicatie wordt de aanpassing van de waardering meegenomen.  

 
Vervolg: 
n.v.t. 
 
Bijlagen: 

1. verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp, ingangsdatum 1 januari 2020 
2. Was-wordt lijst verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp, ingangsdatum 1 

januari 2020 
3. Lbr VNG 19-045, Implementatie abonnementstarief Wmo, zaaknr 603358, 20190613.pdf 
4. Brief ‘Ondernemend Dalfsen” over de ‘Ondernemersbon Dalfsen’ 

 
 
Burgemeester en wethouders van Dalfsen, 
 
de burgemeester, de gemeentesecretaris-alg. directeur, 
drs. E. van Lente drs. J.H.J. Berends 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

Raadsbesluit  
 
De raad van de gemeente Dalfsen; 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 12 november 2019, nummer 1013; 
 
gelet op de gemaakte afspraak tussen de gemeenten regio IJssel-Vecht voor strengere regels pgb; 
 
gelet op de nieuwe afspraken voortkomend uit de aanbesteding vervoer 2019, voor aansluiting 
tarieven Mijn Taxi Op Maat op het OV-tarief; 
 
gezien de invoering van het abonnementstarief voor duurzame algemene voorzieningen per 1 januari 
2020; 
 
gezien de uitkomsten van het vrijwilligers- en mantelzorgbeleid; 
 
 
 
 
  b e s l u i t : 
 
 

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

2. De verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp 2019 (ingangsdatum 
1 januari 2019) per 1 januari 2020 in te trekken. 

 
 
Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 
16 december 2019. 
 
 
De raad voornoemd, 
 
 
 
de voorzitter,             de griffier,   
drs. E. van Lente             drs. J. Leegwater


