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1. Voorstel 

 Vaststellen van de Verordening Jeugdhulp gemeente Midden-Groningen 2020 en de Verordening 

Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Midden-Groningen 2020. 

 Kennisnemen van de Nadere regels Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Midden-

Groningen 2020. 

 

2. Inleiding 

U heeft op 27 juni 2019 besloten de Verordeningen Jeugdhulp en Wmo 2019 vast te stellen. 

Vervolgens is duidelijk geworden dat de Verordening Wmo aangepast dient te worden aan het 

nieuwe abonnementstarief dat per 1 januari 2020 in werking treedt. Daarnaast bleken er een 

aantal pgb-tarieven te ontbreken in de Verordeningen Jeugdhulp en Wmo. Wij stellen u voor beide 

verordeningen vast te stellen. 

3. Publiekssamenvatting 

Met ingang van 1 januari 2020 geldt er in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) een 

abonnementstarief. Dit tarief betekent dat inwoners voor de meeste Wmo-voorzieningen maximaal 

€ 19,00 per maand aan eigen bijdrage moeten betalen. De Verordening Wmo moet daardoor worden 

aangepast. Daarnaast ontbraken een aantal pgb-tarieven in de Verordeningen Jeugdhulp en Wmo. 

Deze tarieven zijn toegevoegd. 

4. Bevoegdheid van de raad 

U bent bevoegd de Verordeningen Jeugdhulp en Wmo vast te stellen. 

5. Beoogd effect 

De Verordeningen Jeugdhulp en Wmo zijn vastgesteld door de raad van de gemeente Midden-



   

 Pagina: 2 van 2 

 Datum: 29 oktober 2019 

 Zaak: 2019-035923 

 

 

Groningen en voldoen aan de juridische eisen. 

6. Historische context 

Wij hebben op 28 mei 2019 besloten de Verordeningen Jeugdhulp en Wmo aan u voor te leggen. Op 

27 juni 2019 heeft u deze vastgesteld.1 Op 12 juni 2019 heeft de VNG ons een brief gestuurd 

waaruit blijkt dat de Verordening Wmo per 1 januari 2020 aangepast dient te worden vanwege het 

abonnementstarief. Dit kon helaas niet tijdig in het voorstel ten behoeve van besluitvorming in de 

raad van juni 2019 worden verwerkt. 

7. Argumenten 

Verordening Jeugdhulp 

Na de vorige aanpassing van de Verordening Jeugdhulp is gebleken dat er drie tarieven ontbreken in 

bijlage II, pgb-tarieven, tabel informele zorg. Het betreft persoonlijke verzorging, begeleiding 

groep en dagbesteding. Deze tarieven zijn toegevoegd. 

Verordening Wmo 

 In artikel 7, zesde lid ontbrak een tarief voor dagbesteding groep. Dit is toegevoegd. 

 Artikel 9 is aangepast vanwege het abonnementstarief. De wijzigingen zijn: 

o Aangezien de bijdragen in de kosten voor algemene voorzieningen per verordening 

dienen te worden geregeld, is het eerste lid (oud) geschrapt. In dit lid stond dat het 

college bij nadere regeling kan bepalen voor welke algemene voorzieningen een 

bijdrage is verschuldigd. 

o In het eerste lid (nieuw) is geschrapt dat een bijdrage in de kosten afhankelijk is van 

het inkomen. In plaats hiervan hanteren we een eigen bijdrage die gelijk is aan de 

kosten, mits dit niet in strijd is met het abonnementstarief (derde lid nieuw). 

o We dienen bij verordening algemene voorzieningen te benoemen waarbij er een 

hulpverleningsrelatie is tussen de aanbieder van de voorziening en de gebruiker van de 

zorg. In de gemeente Midden-Groningen is geen sprake van dergelijke voorzieningen. 

Dit is opgenomen in het tweede lid (nieuw). 

o We hebben op grond van het nieuwe Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 de mogelijkheid om 

het Wmo-vervoer uit te sluiten van het abonnementstarief. Dat betekent dat klanten 

hiervoor nog altijd een bijdrage betalen die gelijk is aan de kosten voor openbaar 

vervoer. Dit is opgenomen in het vierde lid (nieuw). 

o We hebben op grond van het nieuwe Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 de mogelijkheid om 

de kosten voor de wasservice uit te sluiten van het abonnementstarief. Klanten betalen 

€ 3,50 per was, inclusief vouwen en transport. Dit is opgenomen in het vijfde lid 

(nieuw). 

o In het zesde lid, onderdeel c is toegevoegd hoe de kostprijs van een algemene 

voorziening wordt bepaald. We maken overigens momenteel (nog) geen gebruik van 

algemene voorzieningen. Zowel het Wmo-vervoer als de wasservice zijn 

maatwerkvoorzieningen.  

 In bijlage I, tabel pgb-tarieven, is bij de tabel informele zorg het tarief voor dagbesteding 

                                                 
1 Zie dossier 2018-002831. 



   

 Pagina: 3 van 3 

 Datum: 29 oktober 2019 

 Zaak: 2019-035923 

 

 

toegevoegd. 

Nadere regels Jeugdhulp en Wmo 

Wij hebben op 12 november 2019 de Nadere regels Jeugdhulp en Wmo 2020 vastgesteld. Deze 

treden in werking op 1 januari 2020 als u besluit de verordeningen vast te stellen. In de Nadere 

regels Jeugdhulp zijn geen inhoudelijke wijzigingen opgenomen, alleen de verwijzingen naar de 

verordening zijn aangepast. De Nadere regels Wmo zijn wel inhoudelijk aangepast. Zie bijlage 3 

voor de Nadere regels en bijlage 4 voor een overzicht van wijzigingen. 

8. Kanttekeningen en risico’s 

Niet van toepassing. 

9. Financiële paragraaf 

De gemeente ontvangt door de wijziging van periode bij inning van de eigen bijdrage hetzelfde 

bedrag per jaar als in de oude situatie. Hierdoor hebben deze wijzigingen geen invloed op de 

begroting. 

10. Communicatie 

Het besluit van de raad wordt bekendgemaakt via de gemeenschappelijke voorziening 

overheidspublicaties. 

11. Draagvlak en vervolgtraject (afstemming, tijdpad) 

Deze verordeningen zijn afgestemd met de sociale teams en de backoffice Jeugd en Wmo. 

Aangezien het hier enkel technische aanpassingen betreft, hebben we geen advies gevraagd van de 

Adviesraad sociaal domein (ASV). De ASV heeft reeds inhoudelijk geadviseerd over de wijzigingen in 

de regelgeving die eerder dit jaar zijn vastgesteld. Op 12 november 2019 heeft het college de 

Nadere regels Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Midden-Groningen 2020 vastgesteld. 

Deze nadere regels zullen tegelijkertijd met de Verordening Wmo op 1 januari 2020 in werking 

treden, mits u instemt met de verordening. 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen, 

 

 

 

A. Hoogendoorn 

Burgemeester 

H.J.W. Mulder 

Secretaris 
 

 

Bijlagen: 

1 Verordening Jeugdhulp gemeente Midden-Groningen 2020, tevens concept-raadsbesluit 

2 Verordening Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Midden-Groningen 2020, tevens 

concept-raadsbesluit 

3 Nadere regels Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Midden-Groningen 2020 

4 Overzicht van wijzigingen in de Nadere regels Wmo 2020 


