Was / Wordt overzicht
Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente West Betuwe

Tabel 1 – Inhoudelijke wijzigingen
Artikel
NIEUW
1.b.1.

Was

Wordt
algemeen gebruikelijk: een voorziening die:
a. niet specifiek bedoeld is voor personen met
een beperking; en
b. daadwerkelijk beschikbaar is; en
c. een passende bijdrage levert aan het realiseren
van zelfredzaamheid of participatie; en
d. financieel kan worden gedragen met een
inkomen op bijstandsniveau.

Motivatie
Toegevoegd. We hadden geen definitie
voor “algemeen gebruikelijk” in de
verordening staan. Na een uitspraak van
de CRvB moeten gemeenten een meer
objectieve invulling geven aan de vraag of
iets algemeen gebruikelijk is. Daarom
wordt deze definitie nu toegevoegd aan de
verordening. Met bijstandsniveau wordt, in
tegenstelling tot onze inkomensregelingen
en de eigen bijdrage, niet 120% maar 100%
bedoeld. In het raadsvoorstel is dit verder
toegelicht.

2.2

In samenwerking met andere gemeenten in
de regio zijn onder andere de volgende
maatwerkvoorzieningen beschikbaar:
a. Wat betreft maatschappelijke
ondersteuning:
 Persoonlijke verzorging
 Begeleiding individueel
 Begeleiding groep / Dagbesteding
 Kortdurend verblijf / logeren
 Inloop GGZ
 Huishoudelijke ondersteuning
 Aanvullend regiovervoer
 Vervoersvoorzieningen
 Verhuiskosten
 Woningaanpassingen
 Hulpmiddelen
b. Wat betreft jeugdhulp
 Persoonlijke verzorging
 Ambulante begeleiding

De volgende vormen van maatwerkvoorzieningen zijn
o.a. beschikbaar:
a. Wat betreft maatschappelijke ondersteuning:
 Ondersteuning;
 Voorzieningen;
b. Wat betreft jeugdhulp:
 Opvoedkundig;
 Begeleiding;
 Behandeling;
 Crisiszorg;
 Jeugdbescherming.

Vereenvoudiging. Het is van belang dat
onze inwoners weten voor welke
voorzieningen zij in ieder geval terecht
kunnen bij de gemeente. Desondanks is
het benoemen van alle producten in de
verordening problematisch, omdat namen
van producten afhankelijk zijn van de
uitkomsten van aanbestedingen. Daarom
wordt gekozen voor meer algemene
omschrijvingen van de voorzieningen –
dan zitten we niet vast aan de benaming
en ontstaat er ruimte voor innovatie.
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8.3

Ambulante behandeling
Logeren
Wonen zonder behandeling
Behandeling met verblijf
Jeugdzorg Plus
Jeugdbescherming
Spoedeisende zorg
Crisiszorg
ADHD-zorg
Consultatie en advies

Het college kan als aanvraag aanmerken:
a. een door de cliënt, of degene die
namens hem handelt, ingevuld en
ondertekend aanvraagformulier of
b. een door cliënt, of degene die
namens hem handelt, ondertekend
ondersteuningsplan waarop de cliënt
heeft aangegeven een aanvraag voor
een maatwerkvoorziening in te
dienen.

NIEUW
15.3.g.3.

16.2

In West Betuwe wordt het
mantelzorgcompliment vastgesteld op een
jaarlijkse bijdrage van of ter waarde van 100
euro.

Het college kan als aanvraag aanmerken:
a. een door de cliënt of belanghebbende ingevuld
en ondertekend aanvraagformulier; of
b. een door cliënt of belanghebbende
ondertekend ondersteuningsplan waarop de
cliënt heeft aangegeven een aanvraag voor
een maatwerkvoorziening in te dienen; of
c. in het geval van een jeugdige voor een
aanvraag van jeugdhulp, ook ieder andere
schriftelijke aanvraag.

Op basis van de huidige verordening kon
formeel, voor zowel de Wmo als de
Jeugdwet, alleen een aanvraag worden
ingediend middels een ondertekend
aanvraagformulier. De Jeugdwet geeft
echter geen regels voor het indienen van
een aanvraag om jeugdhulp. Een aanvraag
kan dus ook zonder formulier gedaan
worden. Met deze toevoeging wordt dat
ook in onze gemeente mogelijk gemaakt.

De hoogte van het pgb voor personen uit het sociaal
netwerk is bij een dienstverband minimaal gelijk aan
het minimum uurloon, inclusief vakantiebijslag, zoals
bedoeld in de Wet minimumloon en
minimumvakantiebijslag voor een persoon van 22 jaar
of ouder met een 36-urige werkweek.

Gemeenten zijn wettelijk verplicht om
personen minimaal het wettelijk
minimumloon te betalen voor uitgevoerd
diensten. Dat geldt ook voor diensten die
door iemand uit het sociale netwerk
worden uitgevoerd in geval van een pgb.
De berekeningssystematiek voor de
hoogte van het pgb hoeft niet te wijzigen
maar we moeten wel bij verordening
regelen dat dit pgb minimaal de hoogte
van een minimumloon heeft.

In West Betuwe wordt het mantelzorgcompliment
vastgesteld op één jaarlijkse bijdrage van of ter waarde
van 100 euro per persoon.

In de huidige verordening is formeel geen
limiet aan het aantal aanvragen dat voor of
namens een mantelzorger gedaan kan
worden. Het uitgangspunt van het
mantelzorgcompliment is dat iemand een
compliment krijgt voor het zorgen voor een
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naaste. Het is niet wenselijk meer dan één
compliment per inwoner uit te reiken.
Daarom wordt toegevoegd dat er
maximaal één compliment per persoon per
jaar kan worden uitgereikt.
NIEUW
Artikel 19 en
20
(alle andere
artikelen
schuiven door
qua
nummering)

19 Regels voor een financiële tegemoetkoming
1. De financiële tegemoetkoming als
maatwerkvoorziening moet een adequate
bijdrage leveren aan de zelfredzaamheid en
participatie van cliënt zoals vermeld in artikel
2.3.5 derde lid Wet maatschappelijke
ondersteuning.
2. De financiële tegemoetkoming is een forfaitair
bedrag en hoeft niet volledig kostendekkend te
zijn.
3. De financiële tegemoetkoming is van
toepassing op verhuiskosten,
(rolstoel)taxivervoer, een
sportrolstoelvoorziening en overige
sportvoorzieningen.
4. De financiële tegemoetkoming bevat geen vrij
besteedbaar deel.
5. Het abonnementstarief is niet van toepassing
op de financiële tegemoetkoming.
20 Hoogte financiële tegemoetkoming
1. De hoogte van de door het college te verlenen
financiële tegemoetkoming voor verhuiskosten
bedraagt:
a. voor een alleenstaande : maximaal
2.850 euro;
b. voor een echtpaar : maximaal 3.450
euro;
c. voor een meeverhuizend gezinslid
maximaal 600 euro tot een maximum
van 5.250 euro per gezin.
2. De hoogte van de door het college te verlenen
financiële tegemoetkoming voor taxivervoer
bedraagt maximaal 5.900 euro per jaar en voor

Na een uitspraak van de CRvB in 2018
blijkt dat er binnen de Wmo toch sprake
kan zijn van een financiële
tegemoetkoming als
maatwerkvoorziening (anders dan de
tegemoetkoming chronisch zieken). Dit is
in gemeente West Betuwe nog niet bij
verordening geregeld – Daarom kon er in
de uitvoering ook geen gebruik van
worden gemaakt. Met toevoeging van
deze artikelen wordt het mogelijk een
financiële tegemoetkoming als
maatwerkvoorziening toe te kennen.
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3.

4.

5.

6.

vervoer per rolstoeltaxi maximaal 7.800 euro
per jaar.
In afwijking van het gestelde in het tweede lid
geldt voor kinderen tot 16 jaar onderstaande
financiële tegemoetkoming voor vervoer:
a. 0 tot 4 jaar : geen vergoeding
b. 4 tot 12 jaar : per jaar 25% van het
normbudget
c. 12 tot 16 jaar : per jaar 50% van het
normbudget
De tegemoetkoming in de kosten voor eigen
auto of auto van derden bedraagt 528,32 euro
per jaar en de tegemoetkoming voor eigen
rolstoelauto of rolstoelauto van derden
bedraagt 790,21 euro per jaar;
De hoogte van een door het college te verlenen
financiële tegemoetkoming voor een
sportrolstoel of een vergelijkbare
sportvoorziening bedraagt maximaal 2.900
euro voor de periode van 3 jaar. In dit budget is
tevens het onderhoud en eventuele
verzekering inbegrepen.
Genoemde bedragen kunnen ieder opvolgend
kalenderjaar door het college worden
gewijzigd aan de hand van ontwikkeling van
de consumentenprijsindex.
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Tabel 2 - Technische Wijzigingen
Artikel
NIEUW
2.4

Was

Wordt
In gevallen van een maatwerkvoorziening
waarin deze verordening niet
voorziet, beslist het college

Motivatie
De hardheidsclausule wordt er uit gehaald (Zie hieronder, 28.3)
Dit artikel geeft voor de duidelijkheid aan dat het college ook
bevoegd is om beslissingen te nemen op het gebied van de
Wmo en Jeugdhulp die niet in de verordening zijn vastgelegd.
Daarbij moet gedacht worden aan bijvoorbeeld onvoorziene
crisissituaties
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Vooronderzoek

Onderzoek

De term “vooronderzoek” werd in dit artikel niet correct
toegepast. Daarom is deze term vervangen door “onderzoek”

5.3

De cliënt verstrekt in ieder geval een
identificatiebewijs als bedoeld in artikel 1
van de Wet op de identificatieplicht ter
inzage.

De cliënt toont in ieder geval een
identificatiebewijs als bedoeld in artikel 1
van de Wet op de identificatieplicht.

De cliënt is verplicht een geldig identificatiebewijs te tonen aan
de gemeente. De gemeente neemt geen kopie mee in het
dossier, dus alleen tonen is voldoende.

5.4

Als de cliënt genoegzaam bekend is bij de
gemeente, kan het college in
overeenstemming met de cliënt afzien
van een vooronderzoek als bedoeld in het
eerste en tweede lid.

Als de cliënt genoegzaam bekend is bij de
gemeente, kan het college in
overeenstemming met de cliënt afzien van
een onderzoek als bedoeld in het eerste en
tweede lid.

De term “vooronderzoek” werd in dit artikel niet correct
toegepast. Daarom is deze term vervangen door “onderzoek”

11.2.b.6

De maatwerkvoorziening levert, rekening
houdend met de uitkomsten van het in
artikel 6 bedoelde onderzoek, een
passende bijdrage aan het voorzien in de
behoefte van de cliënt aan beschermd
wonen of opvang en aan het realiseren
van een situatie waarin de cliënt in staat
wordt gesteld zo zich snel mogelijk weer
op eigen kracht te handhaven in de
samenleving. Voor de van toepassing
zijnde bepalingen betreffende beschermd
wonen en maatschappelijke opvang,
wordt verwezen naar de bepalingen
betreffende beschermd wonen en
maatschappelijke opvang in de
Verordening maatschappelijke opvang en
jeugdhulp 2019 van de gemeente
Nijmegen. Deze bepalingen zijn van

De maatwerkvoorziening levert, rekening
houdend met de uitkomsten van het in
artikelen 5 en 6 bedoelde onderzoek, een
passende bijdrage aan het voorzien in de
behoefte van de cliënt aan beschermd
wonen of opvang en aan het realiseren van
een situatie waarin de cliënt in staat wordt
gesteld zo zich snel mogelijk weer op eigen
kracht te handhaven in de samenleving.
Voor
de beoordeling of al dan niet aanspraak
bestaat op een
maatwerkvoorziening voor beschermd
wonen en opvang, gelden de
criteria zoals opgenomen in de verordening
van de gemeente
Nijmegen en de hierop gebaseerde nadere
regels en/of

Door het jaartal uit de verordening van Nijmegen te vervangen
door “de op dat moment geldige Verordening” blijft de West
Betuwse verordening actueel, ook als die van Nijmegen wijzigt.
Daarmee voorkomen we dat onze verordening aangepast zou
moeten worden op het moment dat Nijmegen een nieuwe
verordening vaststelt. Met die reden is ook de URL naar de
verordening verwijderd.
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17.2

17.3

toepassing op de uitvoering van
beschermd wonen en maatschappelijke
opvang in de gemeente West Betuwe.
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/
cvdr/xhtmloutput/actueel/Nijmegen/CVD
R623147.html

beleidsregels van de gemeente Nijmegen.
Deze bepalingen zijn van toepassing op de
uitvoering van beschermd wonen en
maatschappelijke opvang in de gemeente
West Betuwe.

Voorwaarden voor deze verstrekking zijn:
a. Aanvrager is 18 jaar of ouder;
b. Aanvrager is inwoner van de
gemeente West Betuwe;
c. Aanvrager heeft de Nederlandse
nationaliteit of verblijft rechtmatig
in Nederland;
d. er moet bij de aanvrager sprake
zijn van chronische ziekte of
beperking;
e. de aanvrager heeft een inkomen
lager dan 120% van de van
toepassing zijnde bijstandsnorm
zoals opgenomen in de
Participatiewet;
f. de aanvrager heeft een vermogen
dat niet hoger is dan het voor hem
van toepassing zijnde
heffingsvrije vermogen, zoals
opgenomen in de Wet
inkomstenbelasting 2001. De
waarde van de eigen woning
wordt bij deze
vermogensvaststelling buiten
beschouwing gelaten;
de aanvraag wordt gedurende het lopende
kalenderjaar gedaan waarbij de uiterste
datum van indiening 31 december is.

Voorwaarden voor deze verstrekking zijn:
a. Aanvrager is 18 jaar of ouder; en
b. Aanvrager is inwoner van de
gemeente West Betuwe; en
c. Aanvrager heeft de Nederlandse
nationaliteit of verblijft rechtmatig in
Nederland; en
d. er moet bij de aanvrager sprake zijn
van chronische ziekte of beperking; en
e. de aanvrager heeft een inkomen lager
dan 120% van de op 1 januari van
desbetreffend jaar van toepassing
zijnde bijstandsnorm zoals
opgenomen in de Participatiewet; en
f. de aanvrager heeft een vermogen dat
niet hoger is dan het voor hem van
toepassing zijnde heffingsvrije
vermogen, zoals opgenomen in de Wet
inkomstenbelasting 2001. De waarde
van de eigen woning wordt bij deze
vermogensvaststelling buiten
beschouwing gelaten; en
de aanvraag wordt gedurende het lopende
kalenderjaar gedaan waarbij de uiterste
datum van indiening 31 december is.

Het woordje ‘en’ toegevoegd omdat aan iedere voorwaarde
moet worden voldaan om in aanmerking te komen voor de
tegemoetkoming.

Kinderen jonger dan 18 jaar kunnen onder
de volgende voorwaarden ook in
aanmerking komen voor een
tegemoetkoming:

Kinderen jonger dan 18 jaar kunnen onder
de volgende voorwaarden ook in
aanmerking komen voor een
tegemoetkoming:

Verduidelijking van de voorwaarden. Men moet voldoen aan de
leeftijdseis en daarnaast of een Wmo-voorziening óf langdurige
thuiszorg nodig hebben.

Er bestond bij de uitvoering verwarring over de peildatum van de
bijstandsnorm. Deze verandert in de loop van een jaar met
indexatie en overige wijzigingen. We kiezen voor één peildatum
op 1 januari. Dan blijft de norm gedurende een heel jaar
hetzelfde.
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a. het kind is inwoner van de
gemeente West Betuwe;
b. er is een voorziening in het kader
van de Wmo 2015 verstrekt;
c. het kind heeft langdurig thuiszorg
nodig als gevolgd van een
handicap of chronische ziekte;
de ouders ontvangen een
tegemoetkoming in het kader van de
Regeling tegemoetkoming
onderhoudskosten thuiswonende
meervoudig- en ernstig gehandicapte
kinderen (TOG).

a. het kind is inwoner van de
gemeente West Betuwe; en
b. er is een voorziening in het kader
van de Wmo 2015 verstrekt; of
c. het kind heeft langdurige thuiszorg
nodig als gevolg van een handicap
of ziekte.

De TOG-regeling bestaat niet meer. Daarom wordt deze
verwijzing uit de verordening geschrapt.

17.6.c

Aanvrager levert een verklaring van de
huisarts, een bon van de apotheek of een
factuur van de zorgverzekeraar in;

Aanvrager levert een bon van de apotheek
of een factuur van de zorgverzekeraar in;

Huisartsen mogen geen schriftelijke verklaring afgeven die een
oordeel bevat over een patiënt en zijn medische
(on)geschiktheid. Dit om de vertrouwensrelatie tussen arts en
patiënt te beschermen. Daarom is “verklaring van de huisarts”
verwijderd uit dit lid.

28.3

Het college kan in bijzondere gevallen ten
gunste van de cliënt afwijken van de
bepalingen in deze verordening indien
toepassing van de verordening tot
onbillijkheden van overwegende aard
leidt.

VERWIJDERD

De Wmo en de Jeugdwet zijn gestoeld op maatwerk. Daarom
heeft de bepaling in de hardheidsclausule weinig tot geen
meerwaarde.

Aanvragen die zijn ingediend voor wijziging
van de verordening, en waarop nog niet is
beslist bij het ingaan van desbetreffende
wijziging, worden afgehandeld krachtens de
verordening zoals deze was voor de
wijziging.

Toegevoegd. Er was in de huidige verordening geen sprake van
een overgangstermijn. Om er voor te zorgen dat de aanvraag
van een inwoner wordt afgehandeld op basis van hoe de
verordening is op het moment van aanvraag, is deze wijziging
toegevoegd.

NIEUW
29.6

