
Overzicht van wijzigingen in de Verordening en Nadere regels Jeugd en Wmo 

Hieronder volgt een overzicht van alle wijzigingen en de onderbouwing per artikel in de Verordening 

en Nadere regels 2023 ten opzichte van de regelgeving 2022. Alleen de artikelen waar een 

aanpassing is gedaan zijn opgenomen in het overzicht. Niet opgenomen in het overzicht betekent dat 

het artikel overeenkomt met die in de regelgeving 2022. 

  

Wijzigingen Verordening: 

Artikel 11. Lid 3.c weggehaald: hoe de voorziening wordt verstrekt, en. Omdat het om een 
beschikking voor zorg in natura gaat, is het al duidelijk hoe de voorziening verstrekt 
wordt. 

Artikel 14.  - Het oorspronkelijke lid 2 (nu lid 5) is verplaatst achter het oorspronkelijke lid 

5 (nu lid 4) 

- Lid 3. 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 overeen komen 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. 

- Lid 5: De passage  wordt het tarief zodanig aangepast dat de hulp hiermee 

bij tenminste één jeugdhulpaanbieder kan worden ingekocht is vervangen 

door de volgende passage wordt het tarief verhoogd tot en met het laagste 

bedrag waarvoor de aangewezen hulp wel bij een jeugdhulpaanbieder kan 

worden ingekocht. Door deze aanpassing is het nog steeds mogelijk dat er 

bij tenminste één aanbieder hulp ingekocht kan worden middels een pgb, 

maar zijn er wel restricties gesteld aan het tarief. 
- Lid 6. Toegevoegd: 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.   

- Lid 9. Toegevoegd: 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 ivm gewijzigde wetgeving.  

Bijlage 1. - De begrippen begeleiding groep en specialistische begeleiding groep zijn 
aangepast in groepsbegeleiding basis en groepsbegeleiding specialistisch, 
daarmee sluiten de begrippen aan bij het productenboek van de RIGG.  

We hebben de verblijfsproducten gespecifieerd met bijbehorend tarief, gebaseerd 
op de tarieven van de RIGG.  

 

Wijzigingen Nadere regels 

Artikel 1.  Lid 1: begrip pedagogische civil society verwijderd 

Artikel 4.  Lid 1. Kwaliteitseisen aangepast in overeenstemming met de werkwijze pgb: 

o jeugdhulpaanbieders zijn in het bezit van een kwaliteitskeurmerk; 



o de hulpverleners hebben een diploma passend bij de taken die zij 

uitvoeren; 

o de hulpverleners zijn BIG- of SKJ-geregistreerd; 

o de hulpverlener kan een recente verklaring omtrent goed gedrag 

overleggen; 

Lid 3. Kwaliteitseisen aangepast: 

a. verleners van hulp die geen jeugdhulpaanbieder zijn, verrichten geen 

voorbehouden handelingen of handelingen die op grond van de norm 

verantwoorde werktoedeling aan een geregistreerde professional is 

voorbehouden; 

b. verleners van hulp kunnen een recente verklaring omtrent goed gedrag 

overleggen; 

c. verleners van hulp kunnen de grenzen van het eigen kunnen en 

bevoegdheden inschatten en aangeven wanneer specialistische 

ondersteuning gewenst is.  

Lid 3 onderdeel c: herschreven in lijn met onderdeel a en b.  

Artikel 5. Lid 1. Besteed worden voor aangepast naar besteed worden aan 
Lid 4 onderdeel a. De volgende zin verwijderd: Met de invoering van het 
trekkingsrecht is alleen betaling mogelijk als de zorg geleverd wordt.  
Lid 4 onderdeel b. Tekstuele wijziging zodat zin beter loopt.  

Artikel 7. Lid 1 en lid 2, onderdeel a: jeugdige toegevoegd.  

 

 

Wijzigingen Verordening: 

Artikel 1. Begrip VOG toegevoegd 

Artikel 5. 5.1 aangevuld met: Als in het pgb-plan wordt gemotiveerd waarom een voorziening 
in natura niet passend is. 
 
5.4 aangevuld met: …op basis van het formele tarief… 
 
5.5 aangevuld met: …formele… 
 
5.5.a aangevuld met de afkorting (VOG) en: De VOG mag maximaal 3 maanden oud 
zijn. Bij langlopende indicaties moet er elke 2 jaar een nieuwe VOG aangeleverd 
worden. 
 

Artikel 6.  6.c/d/e/f  
Voorheen de voorwaarden c. en f. zijn verwijderd omdat deze in artikel 8.1.d en 8.6 
staan beschreven.  
 
Voorheen de voorwaarden 6.d en 6.e zijn nu in die volgorde 6.c en 6.d geworden.  
 

Artikel 10. 10.7 is aangevuld met: en informele  
 

 

 

 



Wijzigingen Nadere regels 

Artikel 5. 5.3 aangevuld met: Het college vraagt de inwoner toestemming om 
persoonsgegevens te verwerken als bedoeld in artikel 5.1.1 leden 4 (gegevens 
uitvoering Jeugdwet, Participatiewet, en de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) 
en 5 (gegevens zorgverzekeraar of zorgaanbieder en gegevens CIZ) van de wet.  
 

Artikel 6. 6.2 aangevuld met: In het verslag wordt een verleende toestemming als bedoeld in 
artikel 5 lid 3 bedoeld.  
 

Artikel 19. 19.3 Ter verduidelijking toegevoegd: voor  
 

Artikel 28. 28.3.d hulpaanbieders is veranderd naar: zorgaanbieders 
 
28.3.e hulpaanbieders is veranderd naar: zorgaanbieders 

Artikel 35. 35.5 is toegevoegd: Indien cliënt aangeeft financiële problemen te hebben waardoor 
het bedrag niet in één keer teruggevorderd kan worden, wordt de cliënt een 
adviesgesprek bij de kredietbank Midden-Groningen aangeboden.  
 

Bijlage 1 Tabel 1 de tarieven zijn aangepast 
 
Tabel 2 de tarieven zijn aangepast 
 
Tabel 8 de voetnoot is weggehaald omdat deze informatie al in artikel 19 staat.   

 

 


