Was – wordt overzicht van het Besluit maatschappelijke ondersteuning en Jeugdhulp gemeente Bunnik 2015
Deze tabel maakt inzichtelijk hoe is omgegaan met de artikelen uit het ‘Besluit maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Bunnik 2015’
Een deel van de artikelen is opgenomen in de ‘Verordening Jeugdhulp gemeente Bunnik 2015’ een deel in de ‘Verordening maatschappelijke ondersteuning
gemeente Bunnik 2018’. De rest van de artikelen kan vervallen. Die stonden al in de verordeningen uit 2015 en zijn van daaruit in de verordeningen 2018
overgenomen.
In de eerste kolom staat de tekst uit het artikel, in de tweede de bestemming en in de derde kolom staat of en zo ja, wat er concreet aan het artikel is
toegevoegd of weggelaten. Indien nodig staat de reden er bij.
Voor het gemak noemen we
de ‘Verordening Jeugdhulp gemeente Bunnik 2018’ : VOJ 2018 en
de ‘Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Bunnik 2018’: VO Wmo 2018

Tekst Besluit maatschappelijke ondersteuning en Jeugdhulp gemeente Bunnik
2015

Bestemming

Introductie tekst
Artikel 1
Artikel 1. Voorzieningen jeugd:
1. Als algemene voorzieningen zijn voor jeugd beschikbaar:
a. algemene preventie;
b. gerichte preventie;
c. lichte ondersteuning.
2. Als individuele voorzieningen zijn voor jeugd beschikbaar:
a. behandeling & hulp;
b. begeleiding;
c. JeugdzorgPlus;
d. pleegzorg;
e. zeer specialistische functies
Artikel 2. Hoogte pgb voor Jeugdhulp
1. De hoogte van een pgb:
a. wordt bepaald aan de hand van een door de cliënt opgesteld
pgb-plan over hoe hij de overeengekomen individuele
voorziening met een pgb gaat besteden;
b. is toereikend om veilige, doeltreffende en kwalitatief goede diensten en
andere maatregelen die tot de individuele voorziening behoren, van
derden te betrekken en
c. bedraagt niet meer dan de kostprijs van de in de betreffende situatie
goedkoopst adequate voorziening in natura.
2. De hoogte van een pgb voor jeugdhulp wordt bepaald per uur, per resultaat of

Vervalt
Overgenomen in VOJ 2018.
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Opmerkingen

Overgenomen in VOJ 2018.
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per dag(deel) op basis van het tarief dat door de gemeente is vastgesteld voor
de betreffende soort individuele voorziening per uur, per resultaat of per
dag(deel) in natura.
3. Afhankelijk van de uitvoerder van de individuele voorziening worden de
volgende percentages van het tarief als bedoeld in het voorgaande lid
gehanteerd:
a. Jeugdhulp door een niet daartoe opgeleid persoon geldt maximaal het
op grond van de Wet langdurige zorg geldende uurtarief voor hulp
van niet-professionele zorgverleners;
b. Jeugdhulp door een zelfstandige zonder personeel (ZZP-er) met een
passende AGB-code: 80%;
c. Jeugdhulp door een organisatie met een passende AGB-code: 90%.
Artikel 3
Artikel 3. Hoogte pgb voor voorzieningen Wmo 2015
1. De hoogte van een pgb;
a. wordt bepaald aan de hand van een door de cliënt opgesteld
pgb-plan over hoe hij de overeengekomen
maatwerkvoorziening met een pgb gaat besteden;
b. is toereikend om veilige, doeltreffende en kwalitatief goede diensten,
hulpmiddelen, woningaanpassingen en andere maatregelen die tot de
maatwerkvoorziening behoren, van derden te betrekken, en wordt
indien nodig aangevuld met een vergoeding voor onderhoud en
verzekering, en
c. bedraagt niet meer dan de kostprijs van de in de betreffende situatie
goedkoopst adequate voorziening in natura.
Als de naturaverstrekking een tweedehands voorziening betreft, wordt
de kostprijs daarop gebaseerd, met een looptijd gelijk aan de verkorte
termijn waarop de voorziening technisch is afgeschreven, rekening
houdend met onderhoud en verzekering.

Overgenomen in VO Wmo 2018.

Als de naturaverstrekking een nieuwe voorziening betreft, wordt de kostprijs
daarop gebaseerd, rekening houdend met een eventueel door de gemeente te
ontvangen korting en rekening houdend met onderhoud en verzekering. 2. De
hoogte van een pgb voor:
a. huishoudelijke hulp door een:
- niet daartoe opgeleid persoon wordt bepaald op 60% van het gemiddelde
uurtarief voor zorg in natura;
- thuiszorgorganisatie die de cao WT hanteert wordt bepaald op 90%
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van het gemiddelde uurtarief voor zorg in natura;
- zelfstandige zonder personeel (zzp-er) of een schoonmaakbedrijf dat
de cao Schoonmaak hanteert wordt bepaald op 80% van het
gemiddelde uurtarief voor zorg in natura;
b. begeleiding/kortdurend verblijf door een:
- niet daartoe opgeleid persoon wordt bepaald op 60% van het gemiddelde
uurtarief voor zorg in natura;
- organisatie met een AGB-code met erkenning Wmo bedraagt 90% van
het tarief voor zorg in natura;
- organisatie zonder AGB-code met erkenning Wmo bedraagt 80% van
het tarief voor zorg in natura;
- zelfstandige zonder personeel (zzp-er) met AGB-code met erkenning
Wmo bedraagt 80% van het tarief voor zorg in natura.
Artikel 4. Pgb en sociaal netwerk
1. Een cliënt aan wie een pgb wordt verstrekt, kan diensten en andere
maatregelen onder de volgende voorwaarden betreffende het tarief, betrekken
van een persoon die behoort tot het sociaal netwerk:
a. de ondersteuning vanuit het sociale netwerk valt buiten datgene dat
redelijkerwijs van dit netwerk verwacht mag worden en;
b. de ondersteuning is niet goed vooraf in te plannen of;
c. de ondersteuning moet op ongebruikelijke tijden geleverd worden of;
d. de ondersteuning moet op veel korte momenten per dag geboden worden of;
e. de ondersteuning moet op verschillende locaties worden geleverd of;
f. de ondersteuning moet 24 uur per dag en op afroep beschikbaar zijn.
2. Het maximale tarief voor een persoon uit het sociale netwerk van de cliënt,
wordt bepaald per uur op basis van 50% van het tarief voor zorg in natura.

Overgenomen in VOJ 2018 en
in VO Wmo 2018.

Artikel 5. Beperking pgb
Het is niet toegestaan dat tussenpersonen of belangbehartigers uit het pgb worden
betaald.
Artikel 6. Bijdrage in de kosten van algemene voorzieningen Wmo 2015
De bijdrage in de kosten van het collectief vervoer zoals de regiotaxi bestaat uit:
a. de reguliere reizigersbijdrage;
b. voor degenen die niet in staat zijn om gebruik te maken van het openbaar
vervoer en waarbij wel sprake is van een vervoersbehoefte wordt per
enkele reis voor maximaal 5 zones tot een maximum van 778 zones per
jaar een korting op het tarief geboden tot aan een reizigersbijdrage gelijk
aan het geldende tarief van het reguliere openbaar vervoer.

Overgenomen in VOJ 2018 en
in VO Wmo 2018.
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Artikel 7. Hoogte eigen bijdrage voor maatwerkvoorzieningen of pgb's Wmo
2015
De bedragen per vier weken, de inkomensbedragen en de percentages die
gelden voor de berekening van de eigen bijdrage zijn gelijk aan die genoemd in
artikel 3.1, eerste lid, van het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015.

Opgenomen in VO Wmo 2018

Artikel 8. Bijdrage woningaanpassing minderjarige
Voor een maatwerkvoorziening in natura of een pgb ten behoeve van een
woningaanpassing voor een minderjarige is een bijdrage verschuldigd conform
de geldende bepalingen voor overige maatwerkvoorzieningen of pgb's Wmo
2015.
Artikel 9. Waardering mantelzorgers
De jaarlijkse blijk van waardering voor mantelzorgers van cliënten in de
gemeente bestaat uit:
1. een uitnodiging voor een activiteit op de "Dag van de mantelzorg",
verzorgd door of namens de gemeente;
2. nader te bepalen structurele activiteiten gericht op zowel het tonen van
waardering als het aanbieden van respijtzorg.
Artikel 10. Betrekken van ingezetenen bij het beleid
De medezeggenschap van ingezetenen wordt vorm gegeven door het raadplegen
van de Wmo-raad conform de 'Verordening Wmo beraad' en het bekendmaken van
concept beleidsuitgangspunten met de mogelijkheid voor burgers hierop te
reageren
Artikel 11. Calamiteiten en toezicht
1. Het college treft een regeling voor het melden van calamiteiten en
geweldsincidenten en wijst een toezichthoudend ambtenaar aan.
2. Aanbieders melden iedere calamiteit en ieder geweldsincident dat zich heeft
voorgedaan bij de verstrekking van een voorziening onverwijld aan de
toezichthoudend ambtenaar. De toezichthoudend ambtenaar doet onderzoek
en adviseert het college over het voorkomen van verdere calamiteiten en het
bestrijden van geweld.
Artikel 12. Privacy
Het college van burgemeester en wethouders stelt een privacyprotocol vast. Dit
protocol moet worden gevolgd door de medewerkers bij de hulpverlenende
instanties en anderen die met de cliënt te maken krijgen.
Artikel 13. Evaluatie
1. Het door het gemeentebestuur gevoerde beleid wordt eenmaal per vier jaar
geëvalueerd.

Overgenomen VOJ 2018.
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Geen ouderbijdrage / eigen
bijdrage in VOJ 2018. Behalve voor
woningaanpassing, zie artikel 8.

Overgenomen in VOJ 2018 en
in VO Wmo 2018

Opgenomen in VO Wmo 2018

In VOJ 2018 staat een artikel over
Inspraak en medezeggenschap.

Opgenomen in VO Wmo 2018.
Overgenomen in VOJ 2018,
daar is de titel van het artikel
aangepast.

Toezicht op jeugdhulp is in de
Jeugdwet geregeld.

Overgenomen in VOJ 2018 en
in VO Wmo 2018.

De hier genoemde termijn is in
VOJ 2018 en in VO Wmo 2018
opgenomen.

De in lid 2 genoemde evaluatie zal
in 2018 plaats vinden
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2. In afwijking van het eerste lid vindt een eerste evaluatie plaats een jaar na de
inwerkingtreding van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente
Bunnik 2015 en de Verordening Jeugdhulp gemeente Bunnik 2015
Artikel 14. Overgangsbepalingen
1. Degenen die op 31 december 2014 aanspraak maken op een pgb voor
Jeugdhulp ontvangen over het jaar 2015 of tot de datum waarop de indicatie
in 2015 afloopt, 100% van het door de gemeente vastgestelde tarief voor de
betreffende zorg in natura.
2. Degenen die op 31 december 2014 aanspraak maken op een financiële
tegemoetkoming voor vervoerskosten behouden deze vergoeding tot de
datum waarop de indicatie afloopt. Er wordt voor deze vergoeding geen
eigen bijdrage opgelegd.
Artikel 15. Inwerkingtreding en citeertitel
1. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2015.
2. Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit maatschappelijke ondersteuning en
jeugdhulp gemeente Bunnik 2015.
Toelichting
Toelichting op het Besluit maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp
gemeente Bunnik 2015
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Lid 2 is niet overgenomen.

Niet overgenomen.

Niet overgenomen.

Van de betreffende artikelen is
ook de toelichting in VOJ 2018
en /of VO Wmo 2018
overgenomen.
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