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Geadviseerd besluit 

 
1. De Verordening maatschappelijke ondersteuning Renkum 2017, met terugwerkende kracht 

tot 1 januari 2017, vast te stellen onder gelijktijdige intrekking van de Verordening 

maatschappelijke ondersteuning Renkum 2015 (waarvan de Verordening tot wijziging is 

vastgesteld door de gemeenteraad op 29 juni 2016). 

2. De Verordening jeugdhulp 2017, met terugwerkende kracht tot 1januari 2017,  vast te 

stellen onder gelijktijdige intrekking van de Verordening jeugdhulp 2015. 

 

 
 

Toelichting op beslispunten 
Voor de uitvoering van de Wmo 2015 en de Jeugdwet zijn door de gemeenteraad de Verordening 

maatschappelijke ondersteuning en de Verordening jeugdhulp vastgesteld. 

 

Op 30 november 2016 heeft de gemeenteraad een aantal keuzes gemaakt aan de hand van de 

‘Beleidsuitgangspuntennotitie persoonsgebonden budget, eigen bijdrage en meerkostenregeling’. 

Deze keuzes hebben invloed op de wijze waarop de beide Verordeningen vorm moet krijgen. 

 

 
Beoogd effect 
De verordeningen bieden de inwoners op hoofdlijnen inzicht op de categorieën van zorg die door de 

gemeente worden aangeboden. 

 
Kader 
In de kadernota sociaal domein van de gemeente Renkum hebt u vastgesteld dat ons sociaal beleid 

zich sterker zal richten op het vinden van oplossingen die een inwoner zelf kan uitvoeren. We 

streven naar meer eigen regie en eigen verantwoordelijkheid (voor elkaar) naar vermogen. 

Anderzijds bieden we een vangnet voor inwoners in een kwetsbare positie. Wij willen onze 

inwoners in een kwetsbare positie niet in de kou laten staan; aan zelfredzaamheid zitten ook 

grenzen. Hiervoor bieden wij een passend vangnet. 
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Argumenten 
 
1.  

1.1 Vaststellen van de Verordening Maatschappelijke Ondersteuning behoort tot de 

bevoegdheid van de gemeenteraad 

1.2 Op basis van de keuzes die zijn gemaakt door de gemeenteraad op 30 november 2016 is  

de Verordening Maatschappelijke Ondersteuning aangepast. 

1.3 Voor het overige is de Verordening Maatschappelijke Ondersteuning nogmaals tegen het 

licht gehouden en waar nodig geactualiseerd.  

1.4 De voorgestelde wijzigingen in de Verordening Maatschappelijke Ondersteuning zijn geel 

gearceerd.  

Bij de Verordening Maatschappelijke Ondersteuning  is een toelichting bijgevoegd (zie de 

bijlage)  waarin de voorgestelde wijzigingen nader worden toegelicht. 

1.5 De nieuwe Verordening Maatschappelijke Ondersteuning 2017 kan ingaan onder 

gelijktijdige intrekking van de huidige Verordening Maatschappelijke Ondersteuning 2015. 

 

2  

2.1 Vaststellen van de Verordening Jeugdhulp behoort tot de bevoegdheid van de 

gemeenteraad 

2.2 Op basis van de keuzes die zijn gemaakt door de gemeenteraad op 30 november 2016 is  

de Verordening Jeugdhulp aangepast. 

2.3 Voor het overige is Verordening Jeugdhulp nogmaals tegen het licht gehouden en waar 

nodig geactualiseerd.  

2.4 De voorgestelde wijzigingen in de Verordening Jeugdhulp zijn geel gearceerd.  

Bij de Verordening Jeugdhulp is een toelichting bijgevoegd (zie de bijlage)  waarin de 

voorgestelde wijzigingen nader worden toegelicht. 

2.5 De nieuwe Verordening Jeugdhulp 2017 kan ingaan onder gelijktijdige intrekking van de 

huidige Verordening Jeugdhulp 2015. 

 

 

Kanttekeningen 
Niet van toepassing 

 

 

Draagvlak 
In de aanloop naar de notitie ‘pgb, eigen bijdrage en meerkosten’ is er overleg geweest met de 

adviesraden.  

De beide Verordeningen zijn vervolgens ter kennisname aan de Adviesraden gestuurd. 

 

 

Aanpak/Uitvoering 
Nadat uw besluit is genomen wordt dit via de daartoe geëigende weg bekend gemaakt en 

gepubliceerd. Verder is de verordening, in samenhang met de nadere regels,  de basis waarop de 

uitvoering zal plaatsvinden. 

 

Communicatie 
De Verordeningen worden op de gebruikelijke wijze bekendgemaakt. 

 
Financiële consequenties 
De verordening zelf heeft geen directe financiële gevolgen. 

 

Juridische consequenties 
Nvt 
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WMO-aspecten 
Vanzelfsprekend is er integraliteit binnen de werkvelden in het sociaal domein; deze integraliteit 

borgen wij. 

 

Duurzaamheid 
nvt 

 

Effect op vermindering regeldruk 
Ten aanzien van de verantwoording van de Pgb’s zal de controle meer naar de voorkant worden 

geschoven, wat een vermindering van de regeldruk oplevert. 

 
Alternatieven  
nvt 


