Bijlage 5 bij het raadsvoorstel Verordeningen Jeugd en Wmo 2022
Overzicht van wijzigingen in de Nadere regels Jeugdhulp en Wmo 2022
1. Nadere regels Jeugdhulp gemeente Midden-Groningen 2022
•

Toetsen vaardigheden beheer pgb (artikel 3 oud)
Dit artikel is uit de Nadere regels gehaald en in artikel 16, eerste lid van de verordening
opgenomen. De overige artikelen zijn vernummerd.

•

Onderscheid formele en informele hulp (artikel 3 nieuw)
Aan het eerste lid, aanhef is de zinsnede 'en personen behorende tot het sociaal netwerk
van de cliënt' toegevoegd.

2. Nadere regels Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Midden-Groningen 2022
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•

•

•

We hebben begrippen als ‘cliënt’ en ‘persoon’ vervangen door ‘inwoner’. Een aanvrager
van een Wmo-voorziening is namelijk niet per definitie onze cliënt.
Op advies van de Adviesraad Sociaal Domein hebben we de hoofdstukindeling van de
Nadere regels veranderd. Het oude hoofdstuk 3 (nadere regels diverse vormen van
ondersteuning) hebben we opgesplitst in vier meer specifieke hoofdstukken.
In artikel 4, derde lid staat hoe we het inkomen vaststellen van een inwoner die HH1
aanvraagt. We gebruiken hiervoor de inkomensverklaring van de Belastingdienst.
In artikel 5, eerste lid, onderdeel c nemen we op dat we financiële mogelijkheden
meewegen bij de maatwerkvoorziening HH1.
In artikel 8, tweede lid, onderdeel c nemen we op dat een inwoner inkomensgegevens moet
overleggen voor het vaststellen van het recht op HH1.
In artikel 10 hebben we een derde lid toegevoegd. Hierin staat wat we verstaan onder
financiële draagkracht. In bijlage 5 wordt dit verder uitgewerkt.
Artikel 10, achtste en negende lid: we verstrekken hulp bij het huishouden in principe voor
het hoofdverblijf van de inwoner. Het komt voor dat een inwoner tijdelijk niet in zijn eigen
huis woont. Als het wenselijk of noodzakelijk is om HH te blijven verstrekken, dan is dat
mogelijk. Het tijdelijke verblijf van de inwoner moet wel in de gemeente MiddenGroningen zijn.
Artikel 11, tweede lid: individuele begeleiding kan worden verstrekt in de vorm van een
maatwerkvoorziening begeleiding gezinsondersteuning.
Artikel 12: de tarieven voor Publiek Vervoer zijn geactualiseerd.
Aan artikel 22 is een zesde lid toegevoegd. Hierin staat dat het college bij uitzondering
tijdelijk puntbestemmingen kan toevoegen aan het collectief vervoer (Wmo-vervoer).
Gebruikers van het Wmo-vervoer mogen naar puntbestemmingen reizen, ook als de afstand
tussen woning en bestemming meer dan 22,5 kilometer is. We hebben nu de mogelijkheid
om bijvoorbeeld coronavaccinatielocaties tijdelijk als puntbestemming op te nemen.
Hoofdstuk 4 van de Nadere regels is geschrapt. Hierin stonden de regels voor een pgb. We
hebben dit – net als bij Jeugdhulp – opgenomen in de verordening (zie artikelen 5 tot en
met 9 van de verordening).
Artikel 27, elfde lid: we brengen een eigen bijdrage ook in rekening als de inwoner tijdelijk
geen gebruik maakt van een maatwerkvoorziening. Dat verandert als de inwoner er langer
dan 6 weken geen gebruik van maakt. We beëindigen dan de voorziening. De inwoner hoeft

•
•
•

•

dan ook geen eigen bijdrage meer te betalen.
Artikel 34 (oud) is geschrapt. De kwaliteitseisen voor maatschappelijke ondersteuning staan
al in de verordening (artikel 13).
Artikel 34 (nieuw): titel aangepast van ‘Huurderving’ naar ‘Heronderzoek’.
In bijlage 1 hebben we tarieven toegevoegd die eerst in de verordening stonden. De reden
hiervoor is dat we afspraken met de andere gemeenten in Groningen hebben gemaakt over
beschermd wonen. Nu de bedragen in de nadere regels staan, kunnen we die snel
actualiseren. In artikel 11 van de verordening staat hoe we de bedragen berekenen. Het
tarief voor de maatwerkvoorziening begeleiding gezinsondersteuning in toegevoegd aan
tabel 1. De tarieven voor beschermd wonen (tabel 2) zijn geactualiseerd.
In bijlage 5 werken we uit hoe we de financiële zelfredzaamheid bij HH1 beoordelen. Zie
ook artikel 10, derde lid.

