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De raad van de gemeente Oude IJsselstreek; 

 

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 4 februari 2020; 

 

gelet op de bepalingen van de Jeugdwet, Participatiewet en de Wet maatschappelijke ondersteuning: 

 

overwegende dat het als gevolg van de opdrachtverstrekking aan Buurtzorg Jong en regionale 

tariefwijzigingen noodzakelijk is om aanpassingen aan te brengen in de Verordening Sociaal Domein 

gemeente Oude IJsselstreek 2019; 

 

besluit 

 

vast te stellen: de ‘Wijzigingsverordening Sociaal Domein gemeente Oude IJsselstreek 2020’. 

 

 

Begrippenlijst 

In de begrippenlijst zijn de volgende begrippen toegevoegd: 

 

Buurtzorg Jong: per 1 januari 2020 is Buurtzorg Jong (BZJ) het eerste aanspreekpunt voor jongeren 

en gezinnen. 

 

Jeugd- en gezinswerker: de medewerker van Buurtzorg Jong. 

 

In de begrippenlijst zijn de volgende begrippen aangevuld (cursief): 

 

Fraude: het verstrekken van onjuiste en/of onvolledige gegevens, of het verzwijgen of niet (op tijd) 

verstrekken van gegevens. Het gaat om gegevens die nodig zijn om te bepalen of er recht op een 

uitkering of een maatwerkvoorziening is, en om de duur en hoogte van die uitkering of 

maatwerkvoorziening vast te stellen. Als gevolg hiervan wordt een uitkering of maatwerkvoorziening 

helemaal of gedeeltelijk ten onrechte verstrekt. Ook het geven van een onvolledige of onjuiste 

voorstelling van zaken of het doen van een onjuiste opgave met betrekking tot al verleende en/of 

gedeclareerde ondersteuning valt hieronder. 

 

Medewerker: de persoon die namens het college van burgemeester en wethouders optreedt. 

Hiermee worden ook de jeugd- en gezinswerkers van Buurtzorg Jong bedoeld. 

 

Ondersteuningsplan: een plan van aanpak dat de gemeente opstelt, waarin de knelpunten staan die 

de inwoner in het maatschappelijk leven ervaart, waarin de gewenste hulp wordt geïnventariseerd 

en de gemeente mogelijke oplossingen aandraagt. Er is opgenomen welke hulp kan worden ingezet, 

nadat de inwoner hiervoor de aanvraag indient. Het ondertekende ondersteuningsplan is de 

aanvraag.  

 

Hoofdstuk 3. De hulpvraag 

Stap 1 uit hoofdstuk 3 komt als volgt te luiden: 

 

Stap 1: Melding bij de gemeente of Buurtzorg Jong 

Artikel 3.1.1 A Indienen hulpvraag bij de gemeente 

[Wmo, PW] 

Volwassen inwoners die hulp nodig hebben kunnen zich melden bij de gemeente. De inwoner of een 

persoon namens de inwoner kan deze melding op de volgende manieren doen: 
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• online, door het aanmeldformulier op de website in te vullen: https://www.oude-

ijsselstreek.nl/sociaal-domein  

• digitaal, via het e-mailadres: toegangsteam@oude-ijsselstreek.nl 

• telefonisch, via telefoonnummer (0315) 292 292, keuze 2 

• schriftelijk, via het postadres: Postbus 42, 7080 AA Gendringen, Toegangsteam Oude IJsselstreek 

 

Artikel 3.1.1 B Indienen hulpvraag bij Buurtzorg Jong 

[Jeugdwet] 

Jeugdigen en/of hun ouders/verzorgers die hulp nodig hebben kunnen zich melden bij Buurtzorg 

Jong. De jeugdige of een persoon namens de jeugdige kan deze melding op de volgende manieren 

doen: 

• digitaal, via het e-mailadres: oude-ijsselstreek@bzjong.nl 

• telefonisch, via telefoonnummer 06-307 388 34 (maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur) 

 

Artikel 3.1.2 A  Doel en procedure 

[Wmo] 

Het doel van de melding is om de hulpvraag van de inwoner in behandeling te nemen. De gemeente 

bevestigt de melding binnen vijf dagen schriftelijk aan de inwoner en nodigt de inwoner daarbij uit 

voor een gesprek met een medewerker.  

 

Artikel 3.1.2 B  Doel en procedure 

[Jeugdwet] 

Het doel van de melding is om de hulpvraag van de inwoner te onderzoeken. De jeugd- en 

gezinswerker van Buurtzorg Jong gaat op huisbezoek en brengt de situatie in kaart.  

 

Artikel 3.1.3 Gegevens  

[Jeugdwet, Wmo, PW] 

De gemeente of Buurtzorg Jong (BZJ) verzamelt alle gegevens over de situatie van de inwoner die 

nodig zijn voor het gesprek. Als het gaat om gegevens die de gemeente/BZJ niet zelf kan inzien, dan 

vraagt de gemeente/BZJ aan de inwoner om die gegevens binnen redelijk termijn te leveren.  

 

 

Stap 2 uit hoofdstuk 3 is als volgt gewijzigd: 

 

Artikel 3.2.2 Doel en procedure gesprek 

In dit artikel wordt ’binnen 14 dagen’ vervangen door ‘binnen 2 weken’.  

 

Artikel 3.2.3 Inhoud gesprek 

Aan dit artikel is een derde lid toegevoegd: 

3. Het is niet toegestaan dat de beoogd opdrachtnemer voor de ondersteuning bij het gesprek 

aanwezig is. Dit om belangenverstrengeling te voorkomen. 

 

Artikel 3.2.4 Ondersteuningsplan 

In lid 1 van dit artikel is na ‘de medewerker’ toegevoegd ‘van de gemeente’. 

  

Aan dit artikel is een nieuw lid 2 toegevoegd: 

2. Binnen zes weken na melding stuurt de jeugd- en gezinswerker het indicatieadvies voor 

specialistische jeugdhulp naar de gemeente. De jeugd- en gezinswerker stelt samen met het 

gezin het indicatieadvies op dat naar de gemeente wordt gestuurd. 
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Stap 3 uit hoofdstuk 3 is als volgt gewijzigd: 

 

Artikel 3.3.1 Aanvraag 

Dit artikel komt als volgt te luiden: 

Na de melding en het gesprek met een de medewerker van de gemeente, kan de inwoner een 

aanvraag indienen. De aanvraag kan schriftelijk worden ingediend door het ondersteuningsplan of 

het indicatieadvies te ondertekenen en terug te sturen naar de gemeente. Bij jeugdhulp stuurt de 

jeugd- en gezinswerker het ondertekende indicatieadvies op naar de gemeente. Het doel van de 

aanvraag is te bepalen of de gemeente hulp verleent en welke vorm, duur en omvang die hulp dan 

heeft. 

 

Artikel 3.3.3 Advisering 

In dit artikel is voor ‘deskundige’ toegevoegd ‘onafhankelijke’. 

 

Artikel 3.3.4 Beoordelen aanvraag 

In dit artikel is onder lid 1 achter ‘gemeente’ toegevoegd ‘/Buurtzorg Jong (BZJ)’. 

 

In dit artikel is onder lid 2 achter ‘gemeente’ toegevoegd ‘/BZJ’. 

 

In dit artikel is onder lid 2 de zin ‘De gemeente stelt vast welke problemen, beperkingen en 

stoornissen er precies zijn;’ vervallen. 

 

In dit artikel is onder lid 3 driemaal achter gemeente toegevoegd ‘/BZJ’. 

 

Artikel 3.3.5 Beslistermijn 

Aan dit artikel is een nieuw lid 2 toegevoegd: 

2. De gemeente beslist op het advies van BZJ binnen 2 weken. 

 

Stap 4 uit hoofdstuk 3 is als volgt gewijzigd: 

 

Artikel 3.5.2 Spoedeisende gevallen 

In dit artikel is onder lid 1 achter gemeente toegevoegd ‘/Buurtzorg Jong’. 

 

Hoofdstuk 4 Gezond en veilig opgroeien 

 

Aan de inleiding van hoofdstuk 4 is na de zin ‘Als zij daarbij (…) ondersteuning door de gemeente.’ de 

volgende tekst toegevoegd: 

‘De gemeente wil dat gezinnen en jongeren die hulp of ondersteuning nodig hebben dat eenvoudig 

en dichtbij kunnen krijgen. Ook wil de gemeente dat die hulp aansluit bij wat het gezin of de jongere 

nodig heeft. Om dat te kunnen doen is het belangrijk om de vraag of het probleem te onderzoeken. 

Daarom heeft de gemeente besloten om Buurtzorg Jong vanaf 1 januari 2020 de Jeugdhulp te laten 

uitvoeren. Buurtzorg Jong heeft jeugd- en gezinswerkers met veel kennis en ervaring die dit samen 

met de inwoner doen. Zo wordt de hulp zo vroeg mogelijk aangeboden, om het beroep op dure, 

gespecialiseerde hulp te verminderen.’ 

 

In de inleiding is ‘jeugdige’ vervangen door ‘jongere’.  

 

Artikel 4.2 Uitgangspunten bij het bieden van hulp 

In dit artikel is onder lid 1 ‘houden de gemeente en de jeugdhulpverlener’ vervangen door ‘houdt de 

medewerker’ en is ‘jeugdige’ vervangen door ‘jongere’. 
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In dit artikel is onder lid 2 ‘jeugdige’ vervangen door ‘jongere’. 

 

In dit artikel is onder lid 3 ‘gemeente’ vervangen door ‘medewerker’ en ‘jeugdige’ vervangen door 

‘jongere’. 

 

In dit artikel is onder lid 5 tussen ‘het maatschappelijk werk’ en ‘een praktijkondersteuner GGZ’ 

toegevoegd ‘of,’ en is ‘of het jeugdteam’ verwijderd. 

 

In dit artikel is onder lid 6 ‘De gemeente’ vervangen door ‘Buurtzorg Jong (BZJ)’. 

 

Artikel 4.3 Maatwerkvoorziening 

In dit artikel is onder g ‘jeugdige’ vervangen door ‘jongere’. 

 

In dit artikel is tussen ‘De inwoner heeft daarvoor (…)’ en ‘(…)een GI nodig.’ toegevoegd ‘op basis van 

het advies van Buurtzorg Jong’ toegevoegd.  

 

Artikel 4.4 Overgang van 18- naar 18+ 

In dit artikel is onder lid 1 ‘de gemeente’ vervangen door ‘Buurtzorg Jong’. 

 

In dit artikel is lid 2 ‘Dit plan besteedt (…) f. dagelijks functioneren.’ vervallen. 

 

In dit artikel is in het nieuwe lid 2 ‘jeugdige’ vervangen door ‘jongere’. 

 

In dit artikel is in lid 3 na ‘(…) hiervan wenselijk is.’ de volgende tekst toegevoegd:  

‘Pleegkinderen kunnen standaard tot 21 jaar in hun pleeggezin verblijven, tenzij het pleegkind 

aangeeft hier geen gebruik van te willen maken.  Verlengde jeugdhulp is mogelijk tot de dag dat de 

jongere 23 jaar wordt.’ 

 

Artikel 4.5 Afstemming met andere vormen van hulp 

In dit artikel is de ‘jeugdige’ vervangen door de ‘jongere’. 

 

Hoofdstuk 5 Wonen in een veilige en gezonde omgeving 

 

5.2 Zelfstandig en veilig wonen 

Artikel 5.2.1 Geschikte woning 

In dit artikel komt lid 4 als volgt te luiden:  

4. De gemeente zorgt voor een tegemoetkoming in de verhuis- en herinrichtingskosten als de 

inwoner verhuist naar een geschikte(re) woning en daarbij voldoet aan de voorwaarden 

genoemd in artikel 3.3.2. De gemeente heeft hiervoor voor deze voorwaarden nadere regels 

vastgelegd in het besluit sociaal domein. 

 

In dit artikel is een nieuw lid 5 toegevoegd: 

5. De tegemoetkoming in de verhuis- en herinrichtingskosten als de inwoner verhuist naar een 

geschikte(re) woning bedraagt maximaal € 1.524,50 (NIBUD prijzengids). De kosten van 

herinrichting zijn de kosten van vloerbedekking, gordijnen, vitrages, behang en verf.   

 

Hoofdstuk 6 Vorm van de hulp 

 

6.3 Persoonsgebonden budget 

Artikel 6.3.1 Voorwaarden 
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In dit artikel is aan lid 5 tussen ‘regels vastgelegd over’ en ‘het pgb’ toegevoegd ‘de voorwaarden 

van’.  

 

Artikel 6.3.2. Pgb bij particuliere dienstverlening aan huis 

Dit artikel komt als volgt te luiden: 

Voor de persoon die huishoudelijke hulp verleent vanuit een bemiddelingsbureau hanteert de 

gemeente een tarief gebaseerd op het Wettelijk minimumloon aangevuld met een vergoeding voor 

een vrijwillige verzekering voor ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkeloosheid vermeerderd met 

een vergoeding voor bemiddelingskosten.  

 

Artikel 6.3.3 Pgb bij hulp door personen uit het sociale netwerk 

Dit artikel komt als volgt te luiden: 

Voor de persoon die hulp verleent vanuit het sociale netwerk van de inwoner hanteert de gemeente 

een tarief gebaseerd op het Wettelijk minimumloon aangevuld met een vergoeding voor een 

vrijwillige verzekering voor ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkeloosheid. 

 

Artikel 6.3.4 Pgb bij hulp door ZZP-er  

Dit artikel is komen te vervallen. 

 

Artikel 6.3.5 Pgb bij hulp door zorgaanbieder 

De nummering van dit artikel is gewijzigd in artikel 6.3.4. 

 

In de titel van dit artikel is tussen ‘door’ en ‘zorgaanbieder’ toegevoegd ‘ZZP-er of’. 

 

Dit artikel komt als volgt te luiden: 

De ZZP-er of zorgaanbieder die hulp geeft voldoet aan de door de gemeente gehanteerde tarieven: 

a. De gemeente hanteert voor hulp bij het huishouden een tarief dat maximaal 100% bedraagt van 

het laagste toepasselijke tarief per uur dat een door de gemeente gecontracteerde leverancier 

hiervoor zou hanteren. 

b. De gemeente hanteert voor begeleiding, persoonlijke verzorging of logeren een tarief dat 

maximaal 100% bedraagt van het laagste toepasselijke tarief per uur dat een door de gemeente 

gecontracteerde leverancier hiervoor zou hanteren. 

 

Artikel 6.3.6 Hoogte en tarief pgb 

De nummering van dit artikel is gewijzigd in artikel 6.3.5. 

 

In dit artikel is onder lid 1 tweemaal ‘gemeente’ vervangen door ‘medewerker’. 

 

Aan dit artikel is een nieuw lid 3 toegevoegd: 

3. De gemeente staat het niet toe dat een pgb als “maandloon-optie” wordt ingezet.  

 

In dit artikel is onder lid 4 na ‘(…) uit artikel 6.3.3’ de toevoeging ‘onder a en b’ verwijderd.  

 

In dit artikel is onder lid 5 na ‘(…) netwerk die beroepsmatig’ toegevoegd ‘als ZZP-er’. 

 

In dit artikel is onder lid 6 het tarief van € 18,50 per etmaal gewijzigd in € 18,60 per etmaal. 

 

In dit artikel is onder lid 8 na ‘(…) en het tarief’ toegevoegd ‘van het pgb en het format van het pgb-

plan.’ 

 

Artikel 6.3.7 Verantwoording pgb  

De nummering van dit artikel is gewijzigd in artikel 6.3.6. 
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Hoofdstuk 8 Afspraken tussen inwoner en gemeente 

8.1 Hoe gaan we met elkaar om? 

Artikel 8.1.1 De rol van de gemeente 

Aan de titel van dit artikel is toegevoegd ‘en Buurtzorg Jong’. 

 

In dit artikel is onder lid 1 na ‘gemeente’ toegevoegd ‘ of Buurtzorg Jong (BZJ)’. 

 

In dit artikel is onder lid 1 en onder a tot en met g na ‘gemeente’ toegevoegd ‘/BZJ’. 

 

Artikel 8.1.2 De rol van de inwoner 

In dit artikel is onder lid 1 a tot en met c is na ‘gemeente’ toegevoegd ‘/BZJ’. 

 

In dit artikel is onder lid 2 a tot en met c is na ‘gemeente’ toegevoegd ‘/BZJ’. 

 

8.2 Beëindigen en terugvorderen maatwerkvoorziening 

Artikel 8.2.1 Beëindiging maatwerkvoorziening 

In dit artikel is na ‘gemeente’ toegevoegd ‘/BZJ’. 

 

In dit artikel is onder lid 1 f tussen ‘(…) stelt de gemeente’ en ‘(…) de termijn uit.’ Toegevoegd ‘bij een 

gegronde reden’. 

 

8.3 Hoe controleert de gemeente of de afspraken worden nagekomen? 

Artikel 8.3.1 Controle 

In dit artikel is na ‘gemeente’ toegevoegd ‘/BZJ’. 

 

Artikel 8.3.3 Privacy 

In dit artikel is na ‘gemeente’ toegevoegd ‘/BZJ’. 

 

Hoofdstuk 12 Van oud naar nieuw 

 

Artikel 12.3 Intrekken oude verordeningen 

In dit artikel is ‘2018’ gewijzigd in ‘2019’. 

 

Artikel 12.4 Overgangsrecht 

In dit artikel is onder lid 1 en lid 2 ‘1 mei 2019’ gewijzigd in ‘1 april 2020’. 

 

In dit artikel is onder lid 3 de verwijzing naar ’12.4’ gewijzigd in ’12.3’. 

 

Artikel 12.5 Ingangsdatum en naam 

In dit artikel is onder lid 1 ‘2019’ gewijzigd in ‘2020’. 

 

In dit artikel is onder lid 2 ‘1 mei 2019’ gewijzigd in ‘1 april 2020’. 

 

Datum vaststelling gemeenteraad 

De zin ‘Vastgesteld door de gemeenteraad van de gemeente Oude IJsselstreek in zijn openbare 

vergadering van 25-04-2019,’ is gewijzigd in ‘Vastgesteld door de gemeenteraad van de gemeente 

Oude IJsselstreek in zijn openbare vergadering van 26-03-2020,’. 


