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: Wijzigingsverordening Sociaal Domein 2020

De raad wordt voorgesteld
1. De Wijzigingsverordening Sociaal Domein 2020 vast te stellen.

Aanleiding
Op 25 april 2019 heeft uw raad de Verordening Sociaal Domein 2019 vastgesteld. Naar aanleiding van de
samenwerking met Buurtzorg Jong is het nodig om deze verordening te wijzigen. Daarnaast zijn er regionaal
wijzigingen doorgevoerd in de tarieven voor het persoonsgebonden budget. Ook deze zijn verwerkt in de
wijzigingsverordening. Het gaat dan ook veelal om technische aanpassingen.
Wat wordt met beslissing bereikt
Met de vaststelling van de Wijzigingsverordening Sociaal Domein 2020 worden de samenwerking met Buurtzorg
Jong en de regionale tariefswijzigingen voor het persoonsgebonden budget vastgelegd.
Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en)
1.1. De Verordening Sociaal Domein 2019 moet geactualiseerd worden in verband met de samenwerking met
Buurtzorg Jong.
Vanaf 1 januari jl. heeft Buurtzorg Jong de opdracht om te zorgen dat gezinnen en jongeren die hulp of
ondersteuning nodig hebben dit eenvoudig en dichtbij kunnen krijgen. Voor deze samenwerking met
Buurtzorg Jong is het nodig om de huidige Verordening Sociaal Domein 2019 te wijzigen. Dit zodat onze
gemeentelijke regelgeving aansluit op de nieuwe situatie. In de nieuwe verordening kunnen inwoners lezen
wat zij mogen verwachten in hun contact met Buurtzorg Jong en wat er van hen wordt verwacht.
1.2. De Verordening Sociaal Domein 2019 moet geactualiseerd worden in verband met een regionale
tariefswijziging voor het persoonsgebonden budget.
Samen met de andere Achterhoekse gemeenten is besloten om de tarieven voor persoonsgebonden
budgetten te wijzigen. Deze wijziging zorgt er voor dat nu 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. Dit wordt jaarlijks opnieuw berekend. De wijziging betekent ook dat voor alle hulp of
ondersteuning die door een professional wordt verleend het geldende zorg in natura tarief wordt toegepast.
Kanttekeningen
a. Het uurtarief voor het persoonsgebonden budget voor de inzet vanuit het sociaal netwerk is verlaagd.
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De regionale tariefswijziging voor het persoonsgebonden budget (pgb) voor de inzet van iemand uit het
sociaal netwerk is vanaf 1 april 2020 € 14,60 per uur tegenover €18,50 per uur nu. Door deze verlaging zijn
alle tarieven voor hulp of ondersteuning door de inzet van iemand uit het sociaal netwerk gelijk aan elkaar. Er
is niet langer een onderscheid naar type ondersteuning. Er is alleen nog een duidelijk onderscheid tussen de
inzet van iemand uit het sociaal netwerk en een professional. Het uurtarief voor een professional is hoger,
omdat de professional over de specifieke kennis beschikt en hiervoor de benodigde opleidingen heeft
afgerond.
De tariefswijziging gaat na vaststelling van de wijzigingsverordening in op 1 april 2020 en is alleen van
toepassing op de nieuwe indicaties. Voor onze inwoners die voor 1 april 2020 al gebruik maken van een pgb
voor de inzet vanuit hun sociale netwerk verandert er niets. Wanneer hun indicaties aflopen en we opnieuw in
gesprek gaan over een nieuwe indicatie wordt de omslag naar het nieuwe uurtarief gemaakt. Bij deze
herindicaties passen we een afbouwregeling toe, zodat de tariefswijziging geleidelijk wordt ingevoerd en men
kan wennen aan de nieuwe situatie.
Kosten, baten, dekking
Er zijn geen kosten verbonden aan de vaststelling van de Wijzigingsverordening Sociaal Domein 2020.
Uitvoering
Planning
Na vaststelling van de wijzigingsverordening door uw raad wordt de Verordening Sociaal Domein 2020 gepubliceerd.
Personeel
N.v.t.
Communicatie/participatie
Op 7 januari jl. zijn de wijzigingen van de Verordening Sociaal Domein 2019 besproken met de Adviesraad Sociaal
Domein (ASD). Tijdens deze bespreking heeft de ASD twee aanvullingen gedaan die zijn verwerkt in de
wijzigingsverordening. De ASD heeft besloten om verder geen advies uit te brengen over de wijzigingsverordening.
Evaluatie/verantwoording
N.v.t.

Bijlagen
1. Wijzigingsverordening Sociaal Domein 2020
2. Toelichting Wijzigingsverordening Sociaal Domein 2020
3. Verordening Sociaal Domein gemeente Oude IJsselstreek 2020

Burgemeester en wethouders,

Marijke Verstappen
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