
Bijlage 4 bij raadsvoorstel verordeningen Jeugdhulp en Wmo 2020 

 

Wijzigingen in de Nadere regels Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Midden-Groningen 

2020 

 

Met ingang van 1 januari 2020 wordt de bijdrage in de kosten niet meer in perioden van vier weken 

opgelegd, maar voor een maand. 

Daarnaast hebben we puntbestemmingen vastgesteld voor het Wmo-vervoer, zodat nu in de gehele 

gemeente dezelfde voorwaarden gelden. Dit zijn bestemmingen buiten een enkele reisafstand van 

22,5 kilometer die voor het Wmo-tarief bereikbaar zijn voor inwoners die recht hebben op Wmo-

vervoer. Het gaat om ziekenhuizen in de buurt (Groningen, Scheemda en Stadskanaal), centrum 

voor revalidatie Beatrixoord in Haren en verpleeg- en verzorgingshuizen in Groningen, Veendam, 

Delfzijl, Appingedam, Winschoten en Zuidlaren. 

Ten slotte zijn er een aantal kleinere aanpassingen gedaan. Hieronder staat het volledige 

overzicht: 

 In de artikel 29 en tabellen 5, 6, 7, 8 en 9 van bijlage 1 zijn de verwijzingen naar een 

bijdrageperiode van vier weken gewijzigd in bijdrageperioden van een maand. 

 In artikel 18, negende lid, onderdeel b is op aanraden van kenniscentrum Stimulansz 

opgenomen dat een woonvoorziening verhuizen of woningsanering niet wordt verstrekt als een 

persoon niet is verhuisd naar de voor zijn of haar beperking op dat moment meest geschikte 

woning. Dit is ter aanvulling van onderdeel a, waarin staat dat we geen woonvoorziening 

verstrekken als een persoon met een beperking is verhuisd voordat er beschikt is op zijn of haar 

aanvraag. In beide gevallen kunnen we toestemming verlenen om alsnog te verhuizen en in dat 

geval wel een woningvoorziening toe te kennen. 

 In artikel 22 zijn twee aanpassingen gedaan voor het collectief vervoer (Wmo-vervoer): 

o Het vijfde lid (oud) is geschrapt. Hierin stond dat voor collectief vervoer een bijdrage 

verschuldigd is die gelijk is aan het tarief voor het openbaar vervoer. Vanwege het 

abonnementstarief is dit opgenomen in de Verordening (artikel 9, vierde lid). 

o Het vijfde lid (nieuw) is toegevoegd. Hierin worden de zogenoemde puntbestemmingen 

geregeld. Dit zijn bestemmingen waar gebruikers van het Wmo-vervoer eveneens voor 

het Wmo-tarief naartoe kunnen. Het betreft ziekenhuizen in Groningen, Scheemda en 

Standskanaal, Beatrixoord in Haren en verpleeg- en verzorgingshuizen in Groningen, 

Veendam, Delfzijl, Appingedam, Winschoten en Zuidlaren. 

 Artikel 29, achtste lid is geschrapt. Hierin stond hetzelfde als in artikel 22, vijfde lid. 

 Artikel 31 bestond per abuis uit een eerste en derde lid. Het derde lid is vernummerd naar het 

tweede lid. 

 Artikel 33 is geschrapt omdat hier de bijdragen voor algemene voorzieningen waren geregeld. 

Vanwege de wetswijziging voor de Wmo valt dit met ingang van 1 januari 2020 onder de 

verordening (artikelen 9 en 9a). 

 In bijlage 2 zijn een aantal zinnen weggevallen onder het kopje ‘Verzorging 

kleiding/linnengoed’. Deze omissie is hersteld. 


