
De heer Wind (CDA) heeft tijdens de raadscommissie van 3 december 2019 een aantal tekstuele 

vragen gesteld en opmerkingen gemaakt over de verordeningen Jeugdhulp en Wmo. Naar aanleiding 

van deze opmerkingen hebben wij de teksten van de verordeningen doorgenomen. Dit heeft geleid 

tot de volgende aanpassingen: 

 

Verordening Jeugdhulp 

 De overwegingen zijn uit de aanhef verwijderd, er is namelijk afgesproken dat raadsbesluiten 

geen overwegingen meer bevatten. 

 Artikel 2, tweede lid: om de tekst beter te laten lopen zijn hier – net als bij het eerste lid – de 

woorden ‘te weten’ aan toegevoegd, gevolgd door een dubbele punt. 

 Artikel 15, derde lid: de zinsnede ‘de vorige zin’ is vervangen door ‘het vorige lid’. 

 

Verordening Wmo 

 De overwegingen zijn uit de aanhef verwijderd, er is namelijk afgesproken dat raadsbesluiten 

geen overwegingen meer bevatten. 

 Artikel 3, eerste lid, onderdeel b: in de tweede volzin is de zinsnede ‘, rekening houdend met 

de uitkomsten van’ verwijderd. Het betreft een incomplete tussenzin. 

 Artikel 4, eerste lid: hierin werd verwezen naar artikel 30. Dit moet zijn: artikel 28 van de 

Nadere regels. 

 Artikel 8, tweede lid: zinsnede ‘Het formele tarief voor de producten a tot en met  is’ 

vervangen door ‘Het formele tarief voor de producten als bedoeld in het eerste lid, aanhef en 

onderdelen a tot en met f, is’. 

 Artikel 8, vierde lid: zinsnede ‘Het formele tarief voor het product f is’ is vervangen door ‘Het 

formele tarief voor het product als bedoeld in het eerste lid, aanhef en onderdeel f voor 

Zelfstandigen Zonder Personeel is’. 

 Artikel 12, vijfde lid: hierin wordt verwezen naar het tweede lid, onderdeel a. Dit moet zijn: 

het derde lid, aanhef en onderdeel a. 

 Artikel 13, tweede lid: hierin wordt verwezen naar artikel 10, derde lid, onderdeel d. Dit moet 

zijn: artikel 12, derde lid, aanhef en onderdeel d zijn. 

 

Inhoudelijke toelichting 

 

Algemeen 

Wij hebben de teksten van de verordeningen Jeugdhulp en Wmo nagelopen op tekstuele 

onvolkomenheden. Geconstateerde fouten zijn verbeterd, waaronder het ontbreken van de 

meervouds-s bij het woord ‘inwoner’ in artikel 14 van de verordening Wmo. 

 

Overbelasting van persoon die steun verleent aan pgb’er (verordening Wmo) 

In artikel 5, vierde lid, aanhef en onderdeel b staat dat iemand die een pgb ontvangt steun kan 

betrekken van iemand uit zijn sociale netwerk zolang dat niet leidt tot overbelasting bij de persoon 

die deze steun verleent. Hierover is de vraag gesteld of dit kan betekenen dat er tijdens een 

zorgtraject het pgb kan worden ingetrokken als degene die de ondersteuning verleent overbelast 

raakt. Dit zou ontvangers van een pgb voor problemen kunnen plaatsen. 

 

Wij interpreteren het bovengenoemde artikel niet op deze manier. Als wij een pgb-aanvraag 

beoordelen, toetsen wij van tevoren of een inwoner voldoet aan de gestelde voorwaarden. Dit is in 

lijn met artikel 2.3.6, tweede lid, aanhef en onderdelen a en c van de Wet maatschappelijke 

ondersteuning 2015. Als vervolgens blijkt dat de ondersteuner tijdens het traject overbelast raakt, 



gaan we in overleg met de klant om te kijken of er iemand anders binnen zijn sociale netwerk deze 

ondersteuning kan bieden. Zo nee, dan is zorg in natura mogelijk een oplossing. 

 

Pgb-tarieven voor beschermd wonen (verordening Wmo) 

In artikel 8, tweede lid was sprake van een onvolledige verwijzing, dit is gecorrigeerd. Voor 

zorgorganisatie met uitzondering van ZZP’ers geldt dat zij bekostigd worden volgens het ZIN-tarief 

minus het tarief voor de wooncomponent. In het tweede lid wordt daarom verwezen naar alle 

producten voor beschermd wonen die in het eerste lid worden genoemd. Voor ZZP’ers hanteren we 

voor de meeste producten voor beschermd wonen een lager tarief, namelijk 85% van het ZIN-tarief. 

Dit is vastgelegd in het derde lid. De reden hiervoor is dat ZZP’ers niet dezelfde overhead hebben 

als zorgorganisaties. Vanwege de relatief kleine bedragen zijn de overheadkosten voor activering 

en participatie zeer beperkt, daarom wordt er in dat geval geen onderscheid gemaakt tussen 

zorgorganisatie en ZZP’ers. Dit is vastgelegd in het vierde lid. 


