
Verordeningen in relatie tot de keuzenota - WMO en Jeugd 
 

 

Beleidskeuze 1: Inzet van een maatwerkvoorziening  

Verordening maatschappelijke ondersteuning Artikel 2.4 Gesprek 

Artikel 3.1 Criteria voor een maatwerkvoorziening 

Artikel 3.2 Voorwaarden en weigeringsgronden 

Artikel 4.1 Te bereiken resultaten van maatwerkvoorzieningen 

In de Jeugdwet wordt gesproken over de inzet van een 

individuele voorziening. 

Verordening Jeugdhulp 

Artikel 2.1 Toegang jeugdhulp via huisarts, medische specialist of jeugdarts 

Artikel 2.4 Gesprek 

Artikel 2.6 Aanvraag 

Artikel 3.1 Criteria voor een individuele voorziening  

Artikel 3.2 Voorwaarden en weigeringsgronden 

Artikel 3.4 Inhoud beschikking  

Artikel 4.1 Vormen van jeugdhulp 

Artikel 4.2 Regels voor PGB  

  

Beleidskeuze 2: Beleid eigen bijdragen  

Verordening maatschappelijke ondersteuning Artikel 5.1 Regels voor bijdrage in de kosten van maatwerkvoorzieningen en algemene voorzieningen 

De Jeugdwet kent geen eigen bijdragen. De Jeugdwet kent geen eigen bijdragen. Enkel een ouderbijdrage op het moment dat een jeugdige uit huis is 

geplaatst. Dit is terug te vinden in artikel 2.4.  

  

Beleidskeuze 3: Gemeentelijk maatwerk meerkosten 

van zorg voorpersonen met chronische ziekte en.of 

handicap 

 

Verordening maatschappelijke ondersteuning Artikel 4.3 Tegemoetkoming meerkosten personen met een beperking of chronisch probleem 

Niet opgenomen in de verordening Jeugdhulp Jeugdigen met een chronische ziekte of handicap vallen onder de WMO/ verordening WMO.  

  



Beleidskeuze 4: Regels rondom persoonsgebonden 

budget 

 

Verordening maatschappelijke ondersteuning Artikel 4.2 Regels voor pgb, eerste en tweede lid 

Artikel 3.2 Voorwaarden en weigeringsgronden, tweede lid: 'Het college verstrekt geen pgb gericht op 

zelfredzaamheid en participatie'… 

Verordening Jeugdhulp Artikel 4.2 Regels voor pgb, eerste en tweede lid 

Artikel 3.2 Voorwaarden en weigeringsgronden, tweede lid: 'Het college verstrekt geen pgb gericht op 

zelfredzaamheid en participatie' 

  

Beleidskeuze 5: Kostprijs van een persoonsgebonden 

budget 

 

Verordening maatschappelijke ondersteuning Artikel 4.2 Regels voor pgb, derde tot en met zesde lid 

Toelichting bij artikel 4.2, derde, vierde en vijfde lid. 

Verordening Jeugdhulp Artikel 4.2 Regels voor pgb, derde lid 

  

Nieuwe invulling van bestaande Wmo-voorzieningen  

Verordening maatschappelijke ondersteuning Artikel 3.1 Criteria voor een maatwerkvoorziening 

Artikel 3.2 Voorwaarden en weigeringsgronden 

Artikel 4.1 Te bereiken resultaten van maatwerkvoorzieningen 

  

  



Overige onderwerpen:  

Kwaliteit, toezicht en verantwoording Artikel 7.1 Kwaliteitseisen maatschappelijke ondersteuning 

Artikel 7.2 Verhouding prijs en kwaliteit levering voorziening door derden 

Artikel 3.2 Voorwaarden en weigeringsgronden 

Artikel 4.1 Te bereiken resultaten van maatwerkvoorzieningen 

Regels voor bestrijding van misbruik Hoofdstuk 6 Toezicht en handhaving 

Kortdurend verblijf ter ontlasting van de mantelzorger Artikel 4.1, eerste lid onder d. Het ontlasten van de mantelzorger.  

Verder is over dit onderwerp geen specifiek artikel in de verordening genoemd. Het is onderdeel van de 

aanbesteding van nieuwe taken.   

Waardering mantelzorgers Artikel 9.1 Verordening maatschappelijke ondersteuning  

Moet nader door het college uitgewerkt worden. 

Horen van eigenaar woning Staat al in de wet, is niet apart in de verordening geregeld. Kan in beleidsregel of werkafspraak nader 

uitgewerkt worden. 

Mededelingsplicht cliënt Artikel 2.3 Vooronderzoek, indienen persoonlijk plan, eerste en tweede lid. 

Heronderzoeksverplichting Artikel 6.2 heronderzoek 

Herzien en intrekken beslissing Artikel 6.3 Nieuwe feiten en omstandigheden, herziening, intrekking en terugvordering 

Evaluatie: kwaliteitservaring klant Artikel 9.2 Evaluatie 

Mandatering Dit is een collegebevoegdheid. Hier wordt nog een besluit over genomen. 

Kwaliteit, toezicht en verantwoording  Artikel 5.2 Verhouding prijs en kwaliteit 

Regels voor bestrijding van misbruik Artikel 5.1 

 


