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Toelichting Wijzigingsverordening Sociaal Domein 2020 

 

Algemene toelichting 

Met ingang van 1 januari 2020 heeft Buurtzorg Jong de opdracht gekregen om te zorgen dat 

gezinnen en jongeren die hulp of ondersteuning nodig hebben dat eenvoudig en dichtbij kunnen 

krijgen. Dit voor de duur van 5 jaar. Het is voor deze samenwerking nodig om de huidige Verordening 

Sociaal Domein 2019 te wijzigen. Daarnaast zijn er regionaal wijzigingen doorgevoerd in de tarieven 

voor het persoonsgebonden budget. Deze zijn verwerkt in de gewijzigde Verordening Sociaal Domein 

2020. Het gaat veelal om technische wijzigingen.  

 

Artikelsgewijze toelichting 

Begrippenlijst 

Buurtzorg Jong (BZJ) en jeugd- en gezinswerker zijn als nieuwe begrippen toegevoegd in verband met 

de samenwerking met BZJ. 

 

De begrippen fraude en ondersteuningsplan zijn aangevuld op basis van praktijkervaringen. 

 

Het begrip medewerker is aangevuld in verband met de samenwerking met BZJ. 

 

Hoofdstuk 3 Hulpvraag 

Stap 1 

De artikelen uit stap 1 uit hoofdstuk 3 zijn gewijzigd en aangevuld in verband met de samenwerking 

met BZJ.  

 

Stap 2 

Artikel 3.2.2 betreft een taalkundige aanpassing op verzoek van de Adviesraad Sociaal Domein. 

 

Artikel 3.2.3 is aangevuld met een derde lid om belangenverstrengeling bij het gesprek met de 

inwoner te voorkomen. 

 

Artikel 3.2.4 is gewijzigd in verband met de samenwerking met BZJ. 

 

Stap 3 

Artikel 3.3.1 is gewijzigd in verband met de samenwerking met BZJ. 

 

Artikel 3.3.3 betreft een taalkundige aanpassing. 

 

Artikel 3.3.4 is gewijzigd in verband met de samenwerking met BZJ. 

 

Artikel 3.3.5 is gewijzigd in verband met de samenwerking met BZJ. 

 

Stap 4 

Artikel 3.5.2 is gewijzigd in verband met de samenwerking met BZJ. 

 

Hoofdstuk Veilig en gezond opgroeien 

De inleiding is gewijzigd in verband met de samenwerking met BZJ. 
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In de inleiding is de term ‘jeugdige’ gewijzigd in ‘jongere’ zodat overal dezelfde term wordt gebruikt.  

Artikel 4.2 is gewijzigd in verband met de samenwerking met BZJ en de term ‘jeugdige’ is gewijzigd in 

‘jongere’, zodat overal dezelfde term wordt gebruikt. 

 

Artikel 4.3 is gewijzigd in verband met de samenwerking met BZJ en de term ‘jeugdige’ is gewijzigd in 

‘jongere’, zodat overal dezelfde term wordt gebruikt. 

 

Artikel 4.4 is gewijzigd in verband met de samenwerking met BZJ en de term ‘jeugdige’ is gewijzigd in 

‘jongere’, zodat overal dezelfde term wordt gebruikt. 

 

Artikel 4.5 is de term ‘jeugdige’ gewijzigd in ‘jongere’, zodat overal dezelfde term wordt gebruikt. 

 

Hoofdstuk 5 Wonen in een veilige en gezonde omgeving 

Artikel 5.2.1 lid 4 betreft een taalkundige aanpassing. 

 

Artikel 5.2.1 lid 5 is toegevoegd omdat dit lid door een omissie ontbrak. 

 

Hoofdstuk 6 Vorm van de hulp 

6.3 Persoonsgebonden budget 

Artikel 6.3.1 betreft een taalkundige aanpassing. 

 

Artikel 6.3.2 betreft een taalkundige aanpassing, waardoor artikel 6.3.2 en 6.3.3 beter aansluiten op 

elkaar. 

 

Artikel 6.3.3 betreft een inhoudelijke aanpassing in verband met de regionale tariefswijziging, 

waardoor voor alle hulp of ondersteuning die verleend wordt door iemand uit het sociale netwerk 

(niet professioneel) een en hetzelfde tarief wordt gehanteerd. Voor 2020 is dit € 14,60 per uur.   

 

Artikel 6.3.4 is vervallen en is samengevoegd met artikel 6.3.5 en vormen samen nieuw artikel 6.3.4. 

Artikel 6.3.4 (nieuw) betreft een tekstuele aanpassing en een inhoudelijke aanpassing om de pgb-

tarieven voor een ZZP-er of een dienstverlener van een zorgaanbieder gelijk te stellen aan de 

tarieven van zorg in natura. 

 

Artikel 6.3.5 lid 1 is gewijzigd in verband met de samenwerking met BZJ.  

Artikel 6.3.5 lid 3 is toegevoegd om de mogelijkheid voor frauderen met een pgb te beperken.  

Artikel 6.3.5 lid 4, lid 5 en lid 8 betreft een taalkundige aanpassing. 

Artikel 6.3.5 lid 6 is gewijzigd in verband met een regionale tariefswijziging (verhoging) voor het pgb 

voor vervoer (inclusief rolstoelvervoer). Het gaat hier niet om de tariefswijziging voor het verlenen 

van ondersteuning door iemand uit het sociaal netwerk, maar bijvoorbeeld wanneer een inwoner 

voor het bezoeken van een dagbesteding ook vervoer nodig heeft. 

 

Artikel 6.3.6 betreft een numerieke aanpassing. 

 

Hoofdstuk 8 Afspraken tussen inwoner en gemeente 

8.1 Hoe gaan we met elkaar om? 

Artikel 8.1.1 is gewijzigd in verband met de samenwerking met BZJ. 

 

Artikel 8.1.2 is gewijzigd in verband met de samenwerking met BZJ. 
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8.2 Beëindiging en terugvorderen maatwerkvoorziening 

Artikel 8.2.1 is gewijzigd in verband met de samenwerking met BZJ en betreft een taalkundige 

aanpassing. 

 

8.3 Hoe controleert de gemeente of de afspraken worden nagekomen? 

Artikel 8.3.1 is gewijzigd in verband met de samenwerking met BZJ. 

 

Artikel 8.3.3 is gewijzigd in verband met de samenwerking met BZJ. 

 

Hoofdstuk 12 Van oud naar nieuw 

De aanpassingen in dit hoofdstuk betreffen wijzigingen in verband met het in werking treden van de 

Verordening Sociaal Domein 2020.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


