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1. Voorstel 

 Vast te stellen de verordening Jeugdhulp gemeente Midden-Groningen 2019. 

 Vast te stellen de verordening Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Midden-

Groningen 2019.  

 Kennisnemen van de nadere regels Jeugdhulp en Wet maatschappelijke ondersteuning. 

 

 

2. Inleiding 

De raad van de gemeente Midden-Groningen moet in het jaar 2019 de verordeningen Jeugdhulp en 

Wmo vaststellen. De huidige verordeningen zijn op grond van de wet Arhi geldig tot 1 januari 2020. 

De HSSM-gemeenten hanteerden al voor de herindeling dezelfde verordeningen zodat harmonisatie 

niet nodig is. De verordeningen moeten wel aangepast worden om te voldoen aan de nieuwe 

wetgeving. De aanpassingen gaan over de hoogte van de eigen bijdrage die inwoners moeten 

betalen in de Wmo en over de wijze waarop de hoogte van de persoonsgebonden budgetten worden 

bepaald. Met een persoonsgebonden budget kan een inwoner zelf de nodige ondersteuning inkopen. 

In dit advies doen we een voorstel om de hoogte van de persoonsgebonden budgetten te wijzigen.   

 

 

3. Publiekssamenvatting 

De raad wordt gevraagd om de verordeningen voor de Jeugdhulp en de Wet maatschappelijke 

ondersteuning vast te stellen voor de gemeente Midden-Groningen. De verordeningen zijn 

aangepast zodat ze voldoen aan de juridische eisen. Een aanpassing gaat over de hoogte van de 

eigen bijdrage die inwoners moeten betalen in de Wmo. Het rijk heeft bepaald dat vanaf 1 januari 
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2019 de eigen bijdrage in de Wmo voor inwoners maximaal € 17,50 per 4 weken is. Een andere 

aanpassing gaat over de wijze waarop de gemeente de hoogte van de persoonsgebonden budgetten 

vaststelt. In dit voorstel adviseren we om de hoogte van de persoonsgebonden budgetten aan te 

passen.  

 

4. Bevoegdheid van de raad 

Dit voorstel wordt voorgelegd aan de raad in zijn kaderstellende rol.  

5. Beoogd effect 

De verordeningen Jeugdhulp en Wmo zijn vastgesteld voor de gemeente Midden-Groningen en 

voldoen aan de juridische eisen. 

6. Historische context 

Het beleid voor het sociaal domein is vanaf de decentralisatie van de Wmo, participatie en 

jeugdhulp taken gezamenlijk opgepakt door de voormalige herindelingspartners Hoogezand-

Sappemeer, Slochteren en Menterwolde. De HSSM-raden hebben dezelfde verordeningen 

vastgesteld. De verordening voor de Jeugdhulp dateert van oktober 2014. De verordening voor de 

Wmo is in het jaar 2017 voor het laatst aangepast en opnieuw vastgesteld.  De raad is op 20 

december 2018 met een raadsbrief geïnformeerd over de wijziging van de hoogte van de eigen 

bijdrage in de Wmo.  

7. Argumenten 

 De raad van de gemeente Midden-Groningen dient een verordening Jeugdhulp en Wmo vast te 

stellen. De huidige verordeningen zijn op grond van de wet Arhi geldig tot 1 januari 2020. 

 

 Met de aanpassingen voldoen de verordeningen Wmo en Jeugd aan de juridische eisen. Daarbij 

zijn er ook een aantal artikelen aangepast op basis van voortschrijdend inzicht en om de 

leesbaarheid van de verordeningen te vergroten. Twee belangrijke aanpassingen hebben 

betrekking op het volgende:  

Hoogte eigen bijdrage in de Wmo 

Een belangrijke wijziging is de invoering van het abonnementstarief in de Wmo. Als inwoners 

een Wmo-maatwerkvoorziening ontvangen, betalen zij een eigen bijdrage. Deze eigen bijdrage 

was afhankelijk van de verstrekte voorziening en het inkomen van de klant. Vanaf 1 januari 2019 

is dit veranderd. Vanaf dat moment geldt dat de maximale eigen bijdrage per vier weken  

€ 17,50 is. Deze bijdrage wordt het abonnementstarief genoemd. De regering heeft het 

abonnementstarief ingevoerd om een stapeling van zorgkosten tegen te gaan, vooral voor 

middeninkomens. De bepalingen over de eigen bijdrage in onze verordeningen moeten gewijzigd 

worden. Uiteraard hanteren wij vanaf 1 januari 2019 al het abonnementstarief. Hogere 

wetgeving (in dit geval het Uitvoeringsbesluit Wmo) gaat immers altijd voor lagere wetgeving (in 

dit geval de verordening Wmo). 

 

Hoogte tarieven persoonsgebonden budgetten 
Een tweede wijziging vloeit voort uit een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep. Volgens 

deze uitspraak moet de raad regels stellen over de hoogte en wijze van vaststelling van de 

tarieven van de persoonsgebonden budgetten. Via een aantal bepalingen in de huidige 
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verordeningen hebben de voormalige HSSM-raden deze bevoegdheden, zoals nu blijkt, onterecht 

gedelegeerd aan het college. De raad moet in de verordeningen Jeugd en Wmo opnemen wat de 

grondslag is voor de hoogte van de tarieven van de persoonsgebonden budgetten. De huidige 

formele tarieven zijn afgeleid van de tarieven uit de ABWZ uit het jaar 2014. De tarieven 

hebben geen relatie meer met de werkelijke zorgkosten. De Jeugdwet en de Wmo schrijven 

voor dat de tarieven toereikend moeten zijn om als inwoner zelf de benodigde ondersteuning in 

te kopen. Het is daarmee van belang dat er een relatie is tussen de zorg in natura tarieven en 

de PGB-tarieven.  

In bijlage I hebben we ons voorstel voor de aanpassing van de grondslag van de PGB-tarieven 

uitgewerkt. We hebben dit voorstel verwerkt in de verordeningen. Met de vaststelling van de 

verordeningen stemt de raad in met dit voorstel.  

8. Kanttekeningen en risico’s 

Bij de invoering van de nieuwe grondslag voor de tarieven van de persoonsgebonden budgetten 

ontvangen sommige inwoners een hoger persoonsgebonden budget dan voorheen. Een aantal 

inwoners ontvangt echter juist een lager budget. We gaan ervanuit dat ook de nieuwe lagere 

tarieven toereikend zijn om de nodige ondersteuning zelf in te kopen. We stellen wel voor om een 

soepele overgangsperiode te hanteren. We gaan binnen een jaar na de ingangsdatum van de 

verordeningen alle toekenningen voor een persoonsgebonden budget her-indiceren. Als dan blijkt 

dat een inwoner aanspraak maakt op een lager tarief voor de ondersteuning, geldt een 

overgangstermijn van 4 maanden. Een inwoner heeft dan 4 maanden de tijd om zich in te stellen 

op het lagere tarief. 

  

9. Financiële paragraaf 

 

Financiële gevolgen aanpassing tarieven persoonsgebonden budgetten 

We voorzien financiële effecten door de invoering van de nieuwe persoonsgebonden budget-

tarieven. Op basis van het huidige  gebruik voor de verschillende vormen van ondersteuning kunnen 

we de financiële effecten van de nieuwe  tarieven berekenen. Een onzekere factor hierbij is dat we 

een aantal nieuwe formele tarieven (voor meer specialistische zorg) willen hanteren waarvan we 

het persoonsgebonden budget gebruik nog niet kunnen inschatten. We gaan in deze berekening 

daarom uit van de verhouding in het gebruik van de zorg in natura.  Voor de jeugdhulp geldt een 

verhouding van 70% voor basishulp en 30% voor meer specialistische hulp. Voor de Wmo geldt een 

verhouding van 80% voor basishulp en 20% voor meer specialistische hulp.   

 

 

 

 

 

 

 

Hieronder geven we de resultaten aan van de berekening van de kosten van de nieuwe tarieven: 
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Begroting 2019 

 

 
Kosten jaarbasis 
huidige tarieven  

 

Kosten jaarbasis nieuwe 
tarieven 

Structurele verhoging door 
tariefwijziging op jaarbasis 

Wmo € 1.720.824* 

 
€ 1.650.000 

 

€ 1.620.000 -€ 30.000 

Jeugdhulp € 1.648.000 
 

€ 1.549.000 
 

 
€ 1.700.000 € 151.000 

 € 3.368.824 
  

€ 3.435.000 € 121.000 

          

* Gebaseerd op de vjn 2019. 

 

We verwachten dus een structurele verhoging van de kosten van €121.000 op jaarbasis. De 

verhoging zal stapsgewijs plaatsvinden. In 2019 en in de eerste helft van 2020 zullen nog niet alle 

inwoners opnieuw geïndiceerd zijn. We verwachten daarom een verhoging van € 50.000 in 2019, 

een verhoging van € 100.000 in 2020 en een verhoging van € 121.000 in 2021. De kostentoename in 

2019 is opgenomen in de begroting. In 2020 en verder verwachten wij dat de kosten voor pgb zullen 

afnemen. Als er desondanks een kostenverhoging resteert, zullen we dit in de begroting verwerken. 

Bij de najaarsnota 2019 zullen we beoordelen of de werkelijke uitgaven binnen de budgetten zullen 

blijven, mede in relatie tot de inkomsten vanuit de meicirculaire. 

 

Wmo 
We verwachten  geen verhoging van de kosten bij de Wmo. Dit komt omdat de tarieven voor de 

Wmo gemiddeld genomen redelijk gelijk blijven. Ook is de verwachte verschuiving  naar de meer 

specialistische tarieven minder groot dan bij de jeugdhulp.    

Jeugdhulp 

We verwachten een verhoging van de kosten bij de jeugdhulp omdat we een verschuiving 

verwachten van het formele basistarief naar het meer specialistische formele tarief voor 

begeleiding, begeleiding groep en kortdurend verblijf. We gaan hierbij uit van de verhouding basis 

en specialistisch bij de zorg in natura. Het is wel zo dat kritisch gekeken zal worden bij een nieuwe 

aanvraag of herindicatie. De huidige persoonsgebonden budget basistarieven lijken nu immers ook 

voldoende om ondersteuning in te kopen. Het geraamde budget voor PGB is naar verwachting in 

2019 toereikend om de verhoging van de kosten op te vangen.  

 

Beschermd wonen 

De centrumgemeente Groningen is verantwoordelijk voor het budget en uitvoering van het 

beschermd wonen. De kosten voor het beschermd wonen zijn jaarlijks lager dan het budget dat de 

centrumgemeente daarvoor ontvangt van het rijk. De gemeente Midden-Groningen ontvangt 

daarom jaarlijks een bedrag terug van de centrumgemeente. Dit noemen we de zogenaamde 

vrijval. We hebben in onze meerjarenbegroting bedragen opgenomen die we aan jaarlijkse vrijval 

verwachten.  

 

Financiële gevolgen invoering abonnementstarief 

De invoering van het abonnementstarief door het rijk  heeft consequenties voor de gemeentelijke 

financiën. Ten eerste verwachten we lagere inkomsten uit bijdragen. We schatten dit nadeel voor 

2019 en verder in op ongeveer € 300.000,- per jaar. We hebben met deze verlaging rekening 
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gehouden in de begroting voor 2019. 

 

Daarnaast zorgt het abonnementstarief ervoor dat we niet meer kunnen sturen met eigen bijdragen 

voor maatwerkvoorzieningen. In de huidige situatie kiezen inwoners met een hoger inkomen er 

vaak zelf voor om een voorziening aan te schaffen. Als in 2019 de eigen bijdrage voor deze groep 

sterk daalt, leidt dit mogelijk tot meer zorgconsumptie. Het is onduidelijk welke kosten hiermee 

gemoeid zijn.  

 

Communicatie 

Het besluit van de raad wordt bekendgemaakt via de gemeenschappelijke voorziening 

overheidspublicaties.  

10. Draagvlak en vervolgtraject (afstemming, tijdpad) 

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

hebben we de adviesraad Sociaal Domein gevraagd om een advies uit te brengen. Op 28 mei 2019 

heeft het college de Nadere regels Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Midden-

Groningen 2019 vastgesteld. Deze nadere regels zullen tegelijkertijd met de verordening op 1 

september 2019 in werking treden, mits u instemt met de verordening.  

 

Ook de Beleidsregels bijzondere bijstand worden per 1 september 2019 aangepast. Hierin wordt de 

regelgeving over de collectieve aanvullende ziektekostenverzekering (CAZ) ondergebracht, 

afkomstig vanuit de Wmo.   

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen, 

 

 

 

A. Hoogendoorn 

Burgemeester 

H.J.W. Mulder 

Secretaris 
 

 

 

Bijlage: 

1 Overzicht van de Persoonsgebonden budget tarieven 

2 Verordening Jeugdhulp gemeente Midden-Groningen 2019 

3 Verordening Wmo gemeente Midden-Groningen 2019 

4 Advies van de Adviesraad Sociaal Domein 

5 Nadere regels Jeugdhulp gemeente Midden-Groningen 2019  

6 Nadere regels Wmo gemeente Midden-Groningen 2019  
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