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Onderwerp 

Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp West Betuwe 2022 

 

Beslispunten 

1. Met ingang van 1 januari 2022 de Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp West 

Betuwe 2022 vast te stellen.  

2. Dit onder gelijktijdige intrekking van de Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp 

West Betuwe.  

 

Inleiding 

Gemeenten hebben de wettelijke plicht om verordeningen op te stellen voor de uitvoering van het 

sociaal domein. In dit geval voor de uitvoering van  de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en 

de Jeugdwet. Na vaststelling van verordeningen kan het college een aantal zaken nader uitwerken via 

beleidsregels.  

De uitvoering van de Wmo en de Jeugdwet staan niet op zich zelf. Hiermee bedoelen we dat bij de 

uitvoering van zowel de Wmo als de Jeugdwet oog moet zijn voor de raakvlakken op het gebied van 

o.a. het welzijnswerk (preventie), voorliggende voorzieningen zoals de zorgverzekering, 

gezondheidszorg, onderwijs, werk en inkomen, veilig thuis en de gecertificeerde instellingen.  

 

Daarom is er met de fusie van de voormalige gemeenten Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal naar 

de gemeente West Betuwe voor gekozen om één verordening op te stellen: de Verordening 

maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp West Betuwe. Deze is op 15 januari 2019 door uw raad 

vastgesteld. Op deze verordening zijn in de afgelopen twee jaar drie wijzigingsverordeningen 

vastgesteld.  

 

Om te kunnen bepalen of onze huidige verordening (inclusief de wijzigingen daarop) nog aan de 

wettelijke eisen voldoet heeft een extern juridisch adviesbureau (Schulinck) een adviesrapportage 

uitgebracht. Uit het advies blijkt dat er een fors aantal technische wijzigingen moeten worden 

doorgevoerd. Inhoudelijk worden er drie wijzigingen doorgevoerd.  
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De inhoudelijke wijzigingen hebben betrekking op: 

Artikel 12 De afwijzingscriteria voor een maatwerkvoorziening 

Artikel 15 Regels voor een persoonsgebonden budget in relatie tot een kilometervergoeding 

vervoer 

Artikel 19 Aanvullend regiovervoer (Versis) 

Voor een nadere toelichting op de voorgestelde wijzigingen verwijzen we u naar bijgevoegde was-

wordt tabel die als bijlage bij dit voorstel is gevoegd. 

 

Samenvatting 

In de raadsvergadering van 15 januari 2019 is de Verordening maatschappelijke ondersteuning en 

jeugdhulp West Betuwe vastgesteld. Om te kunnen bepalen of onze huidige verordening (inclusief de 

wijzigingen daarop) nog aan de wettelijke eisen voldoet heeft een extern juridisch adviesbureau een 

advies uitgebracht. Op basis van dit advies stellen we voor om een nieuwe verordening vast te stellen. 

Dit onder gelijktijdige intrekking van de huidige. 

 

Besluitgeschiedenis 

Datum Wie besluit 

15-01-2019 Gemeenteraad Vaststelling verordening maatschappelijke ondersteuning en 

jeugdhulp West Betuwe 

17-12-2019 Gemeenteraad Vaststelling eerste wijziging verordening maatschappelijke 

ondersteuning en jeugdhulp West Betuwe 

28-01-2020 Gemeenteraad Vaststelling tweede wijziging verordening maatschappelijke 

ondersteuning en jeugdhulp West Betuwe 

15-12-2020 Gemeenteraad Vaststelling derde wijziging verordening maatschappelijke 

ondersteuning en jeugdhulp West Betuwe 

26-10-2021 Gemeenteraad  Informatienota wijzigingen aanvullend vervoer (Versis) 

12-10-2021 college Ingestemd met verordening maatschappelijke ondersteuning en 

jeugdhulp West Betuwe 2022 

 

Beoogd effect 

De Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp in lijn brengen met lokale en landelijke 

ontwikkelingen zodat gemeente West Betuwe op een juiste manier uitvoering geeft aan de Wet 

maatschappelijke ondersteuning en de Jeugdwet. 

 

Argumenten 

1.1 Op rechtmatige wijze uitvoering geven aan wet- en regelgeving. 

 

1.2 De Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp West Betuwe blijft van kracht voor 

lopende procedures. 
In artikel 32 van voorliggende verordening is geregeld dat de verordening maatschappelijke 

ondersteuning en jeugdhulp West Betuwe van kracht blijft voor de afhandeling van aanvragen die 

onder deze verordening zijn ingediend en het beslissen op bezwaarschriften gericht op besluiten 

genomen onder deze verordening.  
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1.3 De vaststelling van de verordening heeft geen negatieve gevolgen voor onze cliënten.  
 

Kanttekeningen 

Niet van toepassing.  

 

Financiën 

Dit voorstel heeft geen financiële consequenties.  

 

Communicatie 

Na vaststelling zal de verordening op de gebruikelijke wijze worden gepubliceerd. 

 

Uitvoering/Planning 

- 

 

Evaluatie 

De verordening wordt, zo nodig periodiek geëvalueerd.  

 

Risicoparagraaf 

Niet van toepassing.  

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe 

de secretaris,                    de burgemeester, 

Karen Coesmans   Servaas Stoop 
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Raadsbesluit 
 

De raad van de gemeente West Betuwe; 

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 12 oktober 2021, 

 

besluit: 

 

1. Met ingang van 1 januari 2022 de Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp West 

Betuwe 2022 vast te stellen.  

2. Dit onder gelijktijdige intrekking van de Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp 

West Betuwe.  

  

 

Aldus besloten in de openbare vergadering 

van 21 december 2021, nummer 2021/125, 

 

 

 

de griffier,                                   de voorzitter, 

Koen Steenbergen  Servaas Stoop 


