
  Openbaar 

  Voorstel 
Gemeenteraad 

 

 

 

 

Datum: 18 oktober 2022 Opsteller: Anna van der Lei en Janneke Vos 

Zaak: 915169 Contactgegevens: Anna.vanderlei@midden-groningen.nl 

Portefeuillehouder: Evert Offereins   

    

Onderwerp: Verordeningen Jeugd en Wmo 2023 

  

 

 

1. Voorstel  

1. De Verordening Jeugdhulp gemeente Midden-Groningen 2023 en de Verordening Wet 

maatschappelijke ondersteuning gemeente Midden-Groningen 2023 vast te stellen.  

 

2. Inleiding 

Wij stellen u voor de Verordeningen Jeugdhulp en Wmo voor het jaar 2023 vast te stellen. Voor 2023 

hebben we weinig aanpassingen gedaan. Het betreft voornamelijk wijzigingen van tekstuele of 

verduidelijkende aard.   

3. Publiekssamenvatting 

In onze regelgeving voor de Jeugdhulp en de Wmo kunt u zien welke hulp wij kunnen bieden. We 

hebben de Verordeningen en Nadere regels aangepast zodat ze weer actueel zijn. 

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-

Groningen en voldoen aan de juridische eisen.  

6. Historische context 

U heeft op 23 december 2021 de Verordeningen Jeugdhulp en Wmo voor 2022 vastgesteld. Zie 

hiervoor zaak 661524. 
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7. Argumenten 

Verordening Jeugdhulp 

• Artikel 14. Wijziging volgorde leden 

Het oorspronkelijke lid 2 (nu lid 5) is verplaatst achter het oorspronkelijke lid 5 (nu lid 4). 

Hierdoor is de opbouw van het artikel logischer.  

• Artikel 14, lid 3. Specificatie van het product verblijf 

Verblijf is gespecificeerd in logeren laag intensief, logeren hoog intensief, verblijf licht, 

verblijfstraject middelzwaar, verblijf middel woonhoeve, verblijf middel gezinshuis, verblijf 

middel gezinshuis-plus, verblijf langdurig (beschermd) wonen, vervoer. De reden hiervoor is 

dat de producten nu overeenkomen met de producten gehanteerd door de RIGG en dat de 

inzet van een verblijfsproduct nu gepaard kan gaan met een bijpassend tarief. De 

onderdelen van lid 3 zijn door deze aanpassing uitgebreid tot en met onderdeel n. 

• Artikel 14, lid 6 en lid 9. Restricties gesteld aan de maandelijkse uitbetaling van bepaalde 

producten 

Toegevoegd aan lid 6: Een maandelijkse uitbetaling voor de voorzieningen als bedoeld in het 

derde lid is niet mogelijk voor formele aanbieders, met uitzondering van de voorziening als 

bedoeld in het vierde lid, onderdeel g tot en met n.   

Toegevoegd aan lid 9: Een maandelijkse uitbetaling voor de voorzieningen als bedoeld in het 

zevende lid is niet mogelijk voor informele aanbieders, met uitzondering van de voorziening 

als bedoeld in het zevende lid, onderdeel d. 

• Artikel 21, lid 3. Verwijderd 

Vanwege gewijzigde wetgeving is dit artikel niet meer van toepassing en daarom 

verwijderd.  

• Bijlage 1 van de Verordening Jeugdhulp 

De pgb-tarieven zijn aangepast.  

• Tekstuele aanpassingen 

We hebben enkele tekstuele aanpassingen gedaan in de Verordeningen. Deze wijzigingen 

zijn van verduidelijkende aard. De wijzigingen zijn opgenomen in bijlage 5.  
 

Verordening Wmo 

• Lid 5, artikel 4.  

We hebben de eisen voor de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aangescherpt. Wanneer een 

pgb-aanbieder een hulpverlener inzet die begeleiding uitvoert, dan moet deze pgb-

aanbieder een VOG van de betreffende hulpverlener kunnen overleggen die niet ouder mag 

zijn dan drie maanden. Daarnaast moet een pgb-aanbieder bij langdurige indicaties elke 2 

jaar een nieuwe VOG van de begeleidende hulpverlener(s) aanleveren.  

• Tekstuele aanpassingen 

We hebben enkele tekstuele aanpassingen gedaan in de Verordeningen. Deze wijzigingen 

zijn van verduidelijkende aard. De wijzigingen zijn opgenomen in bijlage 5.  

 

8. Kanttekeningen en risico’s 

Het zijn voornamelijk tekstuele wijzigingen, daarom zijn er geen kanttekeningen of risico’s aan de 

aanpassingen verbonden.  
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9. Financiële paragraaf 

De tarieven worden jaarlijks gewijzigd en deze wijzigingen zijn meegenomen in de begroting.  

 

10. Communicatie 

Uw besluit wordt bekendgemaakt via de gemeenschappelijke voorziening overheidspublicaties. 

Partijen die betrokken zijn bij de uitvoering van dit besluit worden per mail op de hoogte gebracht 

van de wijzigingen.  

11. Draagvlak en vervolgtraject (afstemming, tijdpad) 

De Adviesraad Sociaal Domein is in een vroeg stadium betrokken bij de aanpassingen in de 

regelgeving. Zij kunnen zich vinden in de voorgestelde wijzigingen.  

Op 8 november 2022 hebben wij de Nadere regels Jeugdhulp en Wet maatschappelijke 

ondersteuning gemeente Midden-Groningen 2023 vastgesteld. Deze nadere regels zullen 

tegelijkertijd met de Verordeningen op 1 januari 2023 in werking treden, mits u instemt met de 

Verordeningen.  

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen, 

A. Hoogendoorn 

Burgemeester 

H.J.W. Mulder 

Secretaris 

 

Bijlage: 

1 Verordening Jeugdhulp gemeente Midden-Groningen 2023, tevens concept-raadsbesluit 

2 Verordening Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Midden-Groningen 2023, tevens 

concept-raadsbesluit 

3 Nadere regels Jeugdhulp gemeente Midden-Groningen 2023 

4 Nadere regels Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Midden-Groningen 2023 

5 Overzicht van wijzigingen in de Verordening en Nadere regels Jeugdhulp en Wmo 2023 

 
 


