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Onderwerp 

Wijziging Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente West Betuwe 2022. 

 

Beslispunten 
1. De Verordening tot eerste wijziging van de Verordening maatschappelijke ondersteuning en 

jeugdhulp gemeente West Betuwe 2022 vast te stellen. 

 

Inleiding 

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

sociaal domein. Zo ook voor de uitvoering van  de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de 

Jeugdwet. In het verlengde hiervan heeft u op 21 december 2021 de Verordening maatschappelijke 

ondersteuning en jeugdhulp gemeente West Betuwe 2022 vastgesteld. Gebleken is dat de artikelen 18 

en 19 aanpassing  behoeven. Deze wijzigingen zijn van technische van aard.  

Omdat het voorstel technische wijzigingen betreft, die geen gevolgen voor onze inwoners hebben, is 

geen advies aan de Adviesraad Sociaal Domein gevraagd. Dit is met hen afgestemd. Zij ontvangen de 

wijziging op de verordening en de beleidsregel.   

 

Samenvatting 

Niet van toepassing. 

 

Besluitgeschiedenis 

21 december 2021 gemeenteraad Vaststelling verordening maatschappelijke ondersteuning 

en jeugdhulp gemeente West Betuwe 2022 

1 februari 2022 college Vaststelling beleidsregel tot derde wijziging beleidsregels 

maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp 

gemeente West Betuwe 2019 

8 maart 2022 college Ingestemd met de verordening tot eerste wijziging 

verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp 

gemeente West Betuwe 2022 

 

Beoogd effect 

De verordening in lijn brengen met de uitvoeringspraktijk en regionale afspraken.  
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Argumenten 

1.1 Met de voorgestelde aanpassingen is de verordening in lijn met de praktijk 

In bijgevoegde was-wordt tabel staat wat de motivatie is om artikel 18 en 19 aan te passen. Artikel 18 

betreft Tegemoetkoming meerkosten personen met een beperking of chronische problemen. Deze 

tegemoetkoming kent dezelfde voorwaarde als onze minimaregelingen. Bij ons minimabeleid sluiten 

we, voor de bepaling van de inkomensgrens, aan bij de halfjaarlijkse landelijke aanpassing van de 

bijstandsnorm. In het huidige artikel 18 lid 2 sub e is opgenomen dat we uitgaan van de normen per 1 

januari.  Daarnaast is aan lid 3 een nieuw sub a, c en f toegevoegd. Hiermee bekrachtigen we de 

praktische uitvoering juridisch.   

Artikel 19 gaat over het aanvullend regiovervoer (Versis). In het huidige lid 5 is opgenomen dat de 

reiziger met een Wmo-pas 30 kilometer tegen het gereduceerde tarief kan reizen. Dit is niet correct, 

tussen de 25 en 30 kilometer is het reguliere tarief van toepassing. Met de voorgestelde aanpassing is 

dit hersteld.  

 

1.2 De vaststelling van de verordening heeft geen nadelige gevolgen voor onze cliënten.  

In de periode 1 januari 2022 tot en met heden heeft uitvoering conform hetgeen nu wordt bekrachtigd 

plaatsgevonden.  

 

Kanttekeningen 

Niet van toepassing. 

 

Financiën 

Dit voorstel heeft geen financiële gevolgen. 

 

Communicatie 

Na vaststelling wordt de verordening op de gebruikelijke wijze gepubliceerd. De verordening wordt 

bekend gemaakt in het elektronisch Gemeenteblad. 

 

Uitvoering/Planning 

Niet van toepassing. 

 

Evaluatie 

De verordening wordt, zo nodig, periodiek geëvalueerd.  

 

Risicoparagraaf 

Niet van toepassing. 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe 

de loco-secretaris,                    de burgemeester, 

 

 

Philip Bosman     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 8 maart 2022, 

 

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de 

Jeugdwet 2015; 

 

besluit: 

 

vast te stellen de Verordening tot eerste wijziging van de “Verordening maatschappelijke 

ondersteuning en jeugdhulp gemeente West Betuwe 2022”. 
 

Artikel I 

De Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente West Betuwe 2022 wordt als 

volgt gewijzigd: 

 

Artikel 18 lid 2 sub e komt te luiden als volgt: 

2. Voorwaarden voor deze verstrekking zijn: 

e. de aanvrager heeft een inkomen lager dan 120% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm 

zoals opgenomen in de Participatiewet; en 

 

Artikel 18 lid 3 komt te luiden als volgt: 

1. Kinderen jonger dan 18 jaar kunnen onder de volgende voorwaarden ook in aanmerking komen 

voor een tegemoetkoming: 

a. als de ouder van het kind jonger dan 18 jaar een inkomen en vermogen heeft zoals 

opgenomen in lid 2 sub e en f van dit artikel en;  

b. het kind is inwoner van de gemeente West Betuwe; en 

c. het kind heeft de Nederlandse nationaliteit of verblijft rechtmatig in Nederland en;  

d. er is een voorziening in het kader van de Wmo 2015 verstrekt; of 

e. het kind heeft langdurige thuiszorg nodig als gevolg van een handicap of ziekte. 

f. de aanvraag wordt gedurende het lopende kalenderjaar gedaan waarbij de uiterste datum van 

indiening 31 december is. 
 

Artikel 19, lid 5 komt te luiden als volgt: 

De maximale gesubsidieerde reisafstand bedraagt 25 kilometer. Tussen de 25 en 30 kilometer is het 

commerciële tarief verschuldigd. 

 

Artikel II 

De toelichting op de Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente West 

Betuwe 2022 wordt als volgt gewijzigd: 
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Artikel 18 lid 3 

Aan lid 3 een nieuw sub a, c en f toegevoegd. De aanvragen voor deze tegemoetkoming worden 

beoordeeld op basis van ons minimabeleid. Een minderjarig kind kan geen zelfstandig beroep doen op 

onze minimaregelingen. De ouder doet dit namens het kind. Gelet op de verantwoordelijk van de ouder 

wordt diens inkomen en vermogen in aanmerking genomen bij de beoordeling van de aanvraag.  

 

Met het begrip ouder wordt aangesloten bij de begripsbepaling zoals opgenomen in de Jeugdwet. 

 

Artikel 19 lid 5 

Voor afstanden vanaf 25 kilometer vanaf het woonadres kan een reiziger gebruik maken van Valys. De 

ervaring leert dat de maximale afstanden waarvoor Versis wordt gebruikt tussen de 25 en 30 kilometer 

ligt. Om er voor te zorgen dat gebruikers voor het deel tussen de 25 en 30 kilometer niet over hoeven 

te stappen op Valys hanteren we voor de tussenliggende 5 kilometer het reguliere tarief. Voordeel voor 

de reiziger: 

- Niet voor een afstand van enkele kilometers over moeten stappen naar een ander 

vervoerssysteem wat zijn eigen voorwaarden kent. 

- Het kilometer budget van Valys kan de reiziger inzetten voor de lange afstanden. 

 

Artikel III 

1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking en 

werkt terug tot 1 januari 2022. 

2. Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening tot eerste wijziging Verordening 

maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente West Betuwe 2022”. 

 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering 

van 26 april 2022, nummer 2022/047, 

 

de griffier,                                   de voorzitter, 

Hans van der Graaff  Servaas Stoop 

 

 


