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2.03.01 Verordening WMO en verordening Jeugd  

 

 

 
 Vraag  Antwoord  

1 

 

Op bladzijde 11 van 18 staat bij artikel 9 punt 6 een bedrag van 19 euro 

genoemd. 

a. Waar staat dit bedrag voor? 

 

 

b. Is dit het uurtarief voor huishoudelijke hulpIs dit het maandelijkse 

abonnementstarief of jaarlijkse tarief 

 

c. Waarom wordt er geen enkel bedrag genoemd in de verordeningen 

en wel deze 19 euro?  

 

 

d. Is dit wel op zijn plaats?  

 

 

 

 

e. Onduidelijk is waar deze 19 euro voor staat. 

 

a. Het bedrag van 19 euro wordt expliciet in de verordening opgenomen 

omdat dit een landelijke maatregel betreft, het abonnementstarief.  Het 

abonnementstarief voor eigen bijdragen in de Wmo wordt per 1 januari 

2020 definitief van kracht.  

 

b. Wijzigingen door deze kabinetsmaatregel moeten worden vastgelegd in 

de verordening Wmo.  

 

c. Dit abonnementstarief houdt in dat inwoners die gebruik maken van een 

Wmo maatwerkvoorziening of Pgb vanaf 1 januari maximaal een bedrag 

van 19 euro per kalendermaand betalen voor hun Wmo voorziening(en).  

 

d. De precieze hoogte van de eigen bijdrage per gebruiker per maand 

wordt, zoals opgenomen in artikel artikel 9 lid 5 van de verordening 

vastgesteld, conform de Wet maatschappelijke ondersteuning en het 

landelijke uitvoeringsbesluit Wmo 2015 vastgesteld. 

 

e. Het gaat dus niet om het uurtarief voor huishoudelijke hulp, maar om de 

eigen bijdrage die een inwoner maximaal per maand betaald voor één of 

meer Wmo-voorzieningen die de inwoner via de gemeente ontvangt. 

 



Overige bedragen en tarieven zoals de hoogte van de pgb's worden in de 

nadere regels en financieel besluit vastgelegd. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Vraag  Antwoord  

2 Artikel 2, lid e intensiteit  

a. is hier een concrete onderverdeling in gemaakt, en zo nee 

waarom niet?  

b. Laat dit niet te veel aan interpretatie over?  

c. Lid j, ondersteuningsprofiel is wel heel summier gedefinieerd. 

Kan dat concreter? ‘Aard van ondersteuningsbehoefte’ 

 

a.b.c.  

Het uitgangspunt is dat in de verordening de kaders voor de inhoud van de 

ondersteuning worden vastgelegd. Nadere informatie over de intensiteiten, 

de profielen en de arrangementen wordt opgenomen in de nadere regels (is 

toelichting op de verordening) en de werkinstructies die nog zullen volgen. 

3 Waarom worden er bij de maatschappelijke ondersteuning wel 

kwaliteitseisen (artikel 10) opgenomen met de contracterende partijen 

en is dit niet het geval bij jeugdhulpverordening. Daar is slechts een 

prijs/kwaliteit weging. 

 

 

 

De kwaliteitseisen voor zowel de Wmo als de jeugdhulp staan opgenomen 

in de Wmo 2015 en de Jeugdwet. Bepalingen die in de wet staan 

opgenomen, hoeven niet in een verordening te worden opgenomen.  

In de Wmo 2015 staat echter bepaald dat in de verordening Wmo in ieder 

geval wordt bepaald welke eisen worden gesteld aan de kwaliteit van 

voorzieningen, eisen met betrekking tot de deskundigheid van 

beroepskrachten daaronder begrepen. 

Dit is de reden waarom deze wel specifiek zijn opgenomen in de Wmo 

verordening en niet in die van de jeugd. Bij contractering van 

jeugdhulpaanbieders wordt uiteraard wel getoetst aan de kwaliteitseisen 

opgenomen in de Jeugdwet en is er dus niet alleen sprake van een 

prijs/kwaliteit weging. 

 


