
Verordening Maatschappelijke ondersteuning en Jeugd 2023 

in gewone taal 

Dit document heet een ‘verordening’. In een verordening staan regels die de gemeente moet of mag 

bepalen. De regels die in deze verordening staan, gaan over hulp aan volwassenen en hulp aan 

jeugdigen. Iedereen die jonger is dan 18 jaar, noemen we een ‘jeugdige’. 

In deze bijlage leggen we ‘in gewone taal’ uit wat er in de verordening staat. Om het begrijpelijk te 

houden is deze tekst niet zo compleet als de verordening zelf1. Wilt u meer (juridische) uitleg, dan kunt 

u de uitgebreide toelichting lezen. De uitgebreide toelichting is te vinden na deze uitleg in gewone 

taal. 

Wmo 2015 

Als we het hebben over hulp aan volwassenen, dan zult u vaak de woorden ‘Wmo 2015’ tegenkomen. 

Hiermee bedoelen we de wet waarin staat dat de gemeente hulp aan volwassenen moet bieden. 

Jeugdwet 

Als we het hebben over hulp aan jeugdigen, dan zult u vaak het woord ‘Jeugdwet’ tegenkomen. 

Hiermee bedoelen we de wet waarin staat dat de gemeente hulp aan jeugdigen moet bieden.  

Hoe kom ik aan hulp? 

Heeft iemand hulp nodig, dan kan hij contact zoeken met de gemeente. Het Sociaal Team komt dan op 

gesprek. Samen wordt bekeken welke hulp nodig is. Het Sociaal Team besluit uiteindelijk welke hulp er 

nodig is. Dit geldt voor hulp aan volwassenen en voor hulp aan jeugdigen. 

Ook een aantal anderen mogen hulp aan jeugdigen toekennen: huisartsen, jeugdartsen en medisch 

specialisten. Heeft een jeugdige hele zware hulp nodig (bijvoorbeeld dat hij gedwongen bepaalde hulp 

moet ontvangen of dat hij op een gesloten afdeling opgenomen moet worden), dan mag alleen de 

kinderrechter dat besluit nemen. 

 

Per artikel: wat staat er? 

Artikel 1. Begripsbepalingen 

Van een aantal woorden is het belangrijk om precies te begrijpen wat ze betekenen. Die woorden 

worden in dit artikel beschreven. 

Artikel 2. Melding hulpvraag 

Heeft u hulp nodig, dan kunt u dit aan de gemeente vragen. De hulp die u vraagt, noemen we de 

‘hulpvraag’. Dat u hulp vraagt aan de gemeente, noemen we de ‘melding’. De gemeente laat dan 

schriftelijk (per brief of per mail) weten dat we de vraag ontvangen hebben. Binnen zes weken nadat u 

om hulp gevraagd heeft, onderzoeken we wélke hulp u nodig heeft. 

U kunt ook een melding doen namens degene die hulp nodig heeft. Bijvoorbeeld omdat u zijn 

vertegenwoordiger, mantelzorger, familie, partner, buurman of op een andere manier betrokken bent. 

                                                   
1 U kunt aan deze ‘verordening in gewone taal’ geen rechten ontlenen. 



Artikel 3. Cliëntondersteuning en vertrouwenspersoon 

Weet u niet zo goed hoe u om hulp moet vragen, of ziet u erg op tegen een gesprek met de gemeente? 

Dan kunt u hulp krijgen om samen te bespreken wat uw vraag precies is en bij wie u moet zijn met uw 

vraag. Die hulp is gratis en heet ‘onafhankelijke cliëntondersteuning’. U kunt de hulp aanvragen bij 

MEE Gelderse Poort, via telefoonnummer 088 - 633 00 00 of per e-mail via info@meegeldersepoort.nl 

Heeft u vragen, problemen of klachten over de hulp die u ontvangt? Dan kunt u hulp krijgen om die 

vragen, problemen of klachten duidelijk te verwoorden en te bespreken met de gemeente of 

zorgaanbieder. Die hulp is gratis en heet ‘vertrouwenspersoon’. 

Artikel 4. Vooronderzoek 

Heeft u hulp gevraagd aan de gemeente, dan komt iemand van ons Sociaal Team bij u op gesprek. Om 

dit gesprek zo goed mogelijk met u te voeren, zorgt diegene voor een goede voorbereiding. Heeft hij 

daarvoor meer informatie van u nodig, dan kan hij u daarom vragen. U zult sowieso een 

identificatiebewijs moeten laten zien aan de gemeente. Zo weten we zeker dat u hulp aanvraagt voor u 

zelf en niet voor iemand anders. 

Weet u zelf heel goed welke hulp u nodig heeft? Dan kunt u dit opschrijven en aan het Sociaal Team 

laten weten. Geef daarbij ook aan waarom die hulp een oplossing is voor uw probleem. 

Artikel 5. Gesprek 

Om een zo goed mogelijk beeld van uw situatie te krijgen, komt iemand van het Sociaal Team bij u op 

gesprek. Het liefst voeren we dit gesprek bij u thuis. We bespreken met u wat uw vraag is. Ook 

bespreken we wat u zelf kunt doen om de vraag op te lossen. En of uw netwerk daarbij kan helpen. Is 

uw vraag daarna nog niet (helemaal) opgelost, dan bespreken we welke hulp u van de gemeente nodig 

heeft. U mag natuurlijk iemand meenemen naar het gesprek, bijvoorbeeld iemand die u op dit moment 

soms al helpt. Dit kan heel handig zijn. Diegene kan dan direct met u en ons meedenken.  

Artikel 6. Verslag 

We maken een verslag van wat er in het gesprek met u besproken is. In dat verslag staat ook welke 

hulp u van de gemeente krijgt. Vindt u dat het verslag niet goed is of dat er iets mist, dan kunt u dat 

tegen ons zeggen. Wij zetten dat dan in het verslag. Bent u het niet eens met de hulp die in het verslag 

staat, dan mag u dat op het verslag schrijven. 

Artikel 7. Aanvraag 

Om te zorgen dat u de hulp krijgt, hebben we een handtekening van u nodig. Bijvoorbeeld doordat u 

het verslag ondertekent. Met die handtekening geeft u aan dat u graag gebruik wilt maken van de hulp 

die wij u aanbieden. Dat heet dan de ‘aanvraag’. 

Als wij uw handtekening (de aanvraag) ontvangen hebben, dan sturen we nog een officiële brief waarin 

staat welke hulp u krijgt en tot wanneer u die hulp krijgt. Dit document heet de ‘beschikking’. Daarmee 

is alles definitief. 

Artikel 8. Criteria voor een maatwerkvoorziening 

De hulp die u van ons krijgt noemen we een ‘maatwerkvoorziening’. Dit betekent dat u hulp krijgt die 

bij u past. We vinden het wel belangrijk dat u alleen hulp ontvangt die u écht nodig heeft. Daarom 

bespreken we eerst wat u zelf kunt doen en wat uw netwerk kan doen om u te helpen. Ook kijken we of 

er andere manieren zijn om u te helpen. Alleen als u dan nog steeds niet genoeg geholpen bent, krijgt 

u hulp van de gemeente.  



Artikel 9. Afwijzingsgronden 

Het kan zijn dat u hulp aan ons vraagt en dat wij u die hulp niet geven. Dat is dan bijvoorbeeld omdat 

u die hulp kunt krijgen van de zorgverzekeraar. Of omdat uw netwerk al zoveel hulp biedt, dat u geen 

hulp via ons meer nodig heeft. Ook kan het zijn dat u niet in onze gemeente woont. Of dat u zelf had 

kunnen meewerken om het probleem op te lossen, maar dat u niet wilde meewerken. 

Artikel 10. Inhoud beschikking 

In artikel 7 werd al gezegd dat u een officieel document van ons krijgt, als we besluiten dat u hulp van 

ons krijgt. In dat document staat onder andere welke hulp u krijgt en ook op welke manier u die hulp 

krijgt. U mag namelijk zelf kiezen hoe u de hulp wilt ontvangen:  

U kunt ervoor kiezen dat de gemeente alles voor u regelt. Dit heet ‘Zorg in Natura’. Afgekort noemen 

we dat ‘ZIN’. 

Of u kunt ervoor kiezen dat u zelf een aanbieder uitzoekt en een contract met deze aanbieder afsluit. 

Dit heet ‘persoonsgebonden budget’. Afgekort noemen we dat ‘pgb’. 

Artikel 11. Nieuwe feiten en omstandigheden, herziening, intrekking of terugvordering 

Verandert er iets in uw situatie waardoor u geen hulp meer nodig heeft? Of waardoor u andere hulp 

nodig heeft? Dan moet u dit melden bij het Sociaal Team. Iemand uit het Sociaal Team gaat dan 

opnieuw met u kijken welke hulp nodig is en past bij uw situatie. 

Blijkt dat u bewust belangrijke informatie niet aan ons heeft verteld? Dan kan het Sociaal Team de hulp 

stoppen en dan kan het zijn dat u moet betalen voor de hulp die u onterecht gekregen heeft. 

Artikel 12. Algemene regels pgb 

U mag alleen voor een persoonsgebonden budget kiezen als u 18 jaar of ouder bent. Kiest u voor een 

persoonsgebonden budget, dan is het belangrijk dat u goed om kunt gaan met verantwoordelijkheden. 

U wordt dan namelijk zelf werkgever van de zorgaanbieder. Dit betekent dat u een aanbieder moet 

zoeken die de juiste hulp levert en die daar het juiste tarief voor vraagt. U bent ook zelf 

verantwoordelijk voor de kwaliteit van de hulp en voor het betalen van de aanbieder. Dit betekent dat u 

ook een administratie bij moet houden. Om zeker te weten dat dit alles u lukt, moet u opschrijven hoe 

u hiervoor gaat zorgen. U kunt bijvoorbeeld opschrijven dat u iemand anders inschakelt om de 

administratie voor u bij te houden.  

U mag het persoonsgebonden budget alleen gebruiken voor de hulp die wij aan u toegekend hebben.  

Artikel 13. Regels voor pgb’s die ingezet worden bij professionals 

De aanbieder die u vanuit het persoonsgebonden budget inhuurt, moet goede hulp leveren. De 

aanbieder moet daarom aan allerlei eisen voldoen. U hoeft de meeste eisen niet zelf te controleren, dat 

doet de gemeente voor u. Wel moet u zelf controleren dat de aanbieder een Verklaring Omtrent Gedrag 

heeft. Dit hoeft alleen als in uw gezin een jeugdige aanwezig is. Met de Verklaring Omtrent Gedrag 

bewijst de hulpverlener dat zijn gedrag in het verleden geen belemmering is om in contact te zijn met 

een jeugdige. 

Artikel 14. Regels voor pgb sociaal netwerk 

Vanuit het persoonsgebonden budget kunt u ook iemand uit uw netwerk betalen om de hulp aan u te 

leveren. U moet wel een goede reden hebben om niet een zorgaanbieder te vragen maar in plaats 

daarvan iemand uit uw netwerk te betalen. De hulp moet bijvoorbeeld beter en efficiënter zijn. Of hulp 

vanuit uw netwerk de beste oplossing is, hangt af van de hulp die u nodig heeft en wat het netwerk u 

daarin kan bieden. Als het gaat om hulp waar een diploma voor nodig is, dan zal diegene uit uw 

netwerk dat diploma moeten hebben. Ook moet duidelijk zijn waarom diegene betaald moet worden 



voor de hulp die hij/zij biedt. U kunt dit aangeven bij het Sociaal Team. Zij kijken dan met u of dit de 

beste oplossing is. 

Artikel 15. Regels voor pgb-beheer 

Lukt het u niet om zelf alles rondom het persoonsgebonden budget te regelen, dan kunt u iemand uit 

uw netwerk vragen om dat van u over te nemen. Dit mag alleen als het voor die persoon niet tot 

overbelasting leidt. Ook kunt u iemand inhuren om alles voor u te regelen. U zult die persoon zelf 

moeten betalen. U mag die persoon niet vanuit het persoonsgebonden budget betalen. 

Voor begeleiding, dagbesteding en Beschermd Wonen geldt dat u wel zelf in staat moet zijn om op te 

komen voor uw belangen. U moet zelf de zorgverleners kunnen aansturen. Kunt u dit niet, dan mag 

een familielid uit de eerste graad of tweede graad dit van u overnemen. Is dit niet mogelijk, dan 

ontvangt u geen pgb.  

We vinden het belangrijk dat degene die voor u alles regelt rondom het persoonsgebonden budget, 

iedere maand contact heeft met u en de zorgaanbieder. Hij/zij moet u ondersteunen en opkomen voor 

wat u belangrijk vindt. 

Artikel 16. Bijdrage in de kosten 

Het kan zijn dat u moet meebetalen aan de hulp die u ontvangt. Dit heet de ‘bijdrage in de kosten’, of 

ook wel ‘eigen bijdrage’. Bent u volwassen, dan moet u meestal wel meebetalen. Bent u volwassen 

maar is de hulp bedoeld voor uw kind, dan hoeft u meestal niet mee te betalen. 

Artikel 17. Jaarlijkse waardering mantelzorgers en pleegouders 

Mantelzorgers doen belangrijk en zwaar werk. Inwoners van Mook en Middelaar die mantelzorg 

ontvangen kunnen jaarlijks hun mantelzorg een bedankje laten geven voor hun werk.  

Dat geldt ook voor inwoners die als pleegouders kinderen van anderen opvangen binnen hun gezin. 

Ook deze inwoners kunnen in aanmerking komen voor een bedankje.  

Artikel 18. Sociaal Medische Indicatie 

Soms kunnen ouders tijdens een bepaalde periode niet volledig voor hun kinderen zorgen door 

lichamelijke, sociale of psychische problemen. Dan kan kinderopvang nodig zijn om dit probleem op te 

lossen. Onder bepaalde voorwaarden kan de gemeente hieraan mee betalen. Dit kan voor maximaal 

één jaar. 

Artikel 19. Kwaliteitseisen maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp 

Zorgaanbieders moeten goede zorg leveren. Dit betekent bijvoorbeeld dat ze de goede diploma’s 

hebben en dat ze goed met u communiceren. Ook moeten ze goed communiceren met anderen waar u 

hulp van krijgt. Om te controleren of zorgaanbieders dit goed doen, doet de gemeente ieder jaar een 

onderzoek. In dat onderzoek vragen we u wat u van de hulp vindt en ook wat u van de zorgaanbieder 

vindt. Op die manier weten we wat uw ervaringen zijn en waar verbetering nodig is. 

Artikel 20. Meldingsregeling calamiteiten en geweld 

Als u of uw hulpverlener te maken krijgt met geweld tijdens het ontvangen van de hulp, dan wordt er 

onderzoek gedaan naar wat er gebeurd is. Dit geldt ook voor andere ‘incidenten’ of ‘calamiteiten’ die 

gebeuren tijdens het ontvangen van de hulp. Vermoedt het Sociaal Team dat u of een gezinslid te 

maken heeft met geweld, dan wordt ook daar onderzoek naar gedaan. 

Artikel 21. Verhouding prijs en kwaliteit levering voorziening en diensten door derden 

Het is belangrijk dat we aanbieders genoeg betalen voor de hulp die zij leveren, ook als het gaat om 

materiële hulp (bijvoorbeeld een scootmobiel of woningaanpassing) en diensten (bijvoorbeeld 

huishoudelijke hulp of begeleiding). 



Artikel 22. Klachtenregeling 

Vindt u dat er niet goed is omgegaan met u en uw vraag om hulp? Dan kunt u een klacht indienen bij 

de gemeente. 

Vindt u dat de zorgaanbieder niet goed is omgegaan met u en uw vraag om hulp? Dan kunt u een 

klacht indienen bij de aanbieder.  

Artikel 23. Medezeggenschap bij aanbieders van maatschappelijke ondersteuning 

We vinden het belangrijk dat aanbieders bij belangrijke beslissingen ervoor zorgen dat er mensen 

meedenken die ervaring hebben met het krijgen van die hulp. 

Artikel 24. Controle en onderzoek 

Ontvangt u hulp vanuit de gemeente, dan kan de gemeente controleren of de hulp ook echt door u 

wordt gebruikt. De hulp kan bijvoorbeeld ook zijn dat u een scootmobiel of traplift ontvangen heeft. 

De gemeente kan dan controleren of de scootmobiel/traplift op de juiste manier wordt gebruikt. Zo is 

het bijvoorbeeld niet de bedoeling dat u de traplift gebruikt om een kast naar boven te tillen. Of dat u 

een aanhangwagentje achter uw scootmobiel hangt. 

Artikel 25. Reikwijdte 

Deze controle gaat over de hulp die u ontvangt vanuit de Wmo of de Jeugdwet. Het kan gaan over de 

ondersteuning die de gemeente voor u regelt of die u zelf inkoopt met een persoonsgebonden budget.  

Artikel 26. Toezicht 

De gemeente stelt toezichthouders aan. Die voeren de controle uit.   

Artikel 27. Bevel 

De toezichthouder kan een aanbieder van zorg dwingen met een bevel om maatregelen te nemen als 

de regels worden overtreden.  

Artikel 28. Inspectieonderzoek 

De toezichthouder maakt een rapport over wat hij of zij gevonden heeft. Dit rapport deelt hij met de 

gemeente of met de budgethouder.  

Artikel 29. Aanwijzing 

Als de regels worden overtreden, dan krijgt de aanbieder een bepaalde periode om maatregelen te 

nemen.  

Artikel 30. Hersteltermijn 

Deze periode kan normaal gesproken maximaal 12 maanden duren.  

Artikel 31. Cliëntenstop en verscherpt toezicht 

Tijdens deze periode kan de gemeente besluiten geen nieuwe clienten naar deze aanbieder te sturen. 

Ook gaan we extra goed opletten of de maatregelen worden genomen.  

Artikel 32. Vervolgonderzoeksrapport 

Na afloop van deze periode wordt er opnieuw een controle uitgevoerd en een rapport opgesteld.  

Artikel 33. Handhavingsmaatregelen 

De gemeente kan aanbieders die de regels overtreden dwingen maatregelen te nemen door 

bijvoorbeeld te dreigen met een geldstraf of te verbieden om zorg te leveren.  



Artikel 34. Privaatrechtelijke maatregelen en opschorten betaling 

Ook kan de gemeente in het uiterste geval het contract met een aanbieder ontbinden.  

Artikel 35. Register. 

Aanbieders met wie de gemeente een contract heeft staan in een register. Dit register kan iedereen 

inzien. Als aanbieders geen nieuwe cliënten mogen aannemen omdat ze eerst verbetermaatregelen 

moeten nemen, dan staat dit in het register.  

Artikel 36. Meldingsplicht 

Als een aanbieder niet meer aan de wettelijke eisen kan voldoen, dan moet de aanbieder dit aan de 

gemeente melden.  

Artikel 37. Betrekken van ingezetenen bij het beleid 

Ook voor de gemeente geldt dat we bij het maken van regels zorgen dat er mensen meedenken die 

ervaring hebben met het krijgen van die hulp. Iedereen kan ooit hulp nodig hebben. Daarom denken 

niet alleen mensen mee die op dit moment hulp ontvangen, of in het verleden hulp ontvangen hebben. 

Ook mensen die (nog) geen hulp ontvangen worden gevraagd mee te denken. Daarom wordt deze 

verordening eerst een tijd neergelegd zodat inwoners erop kunnen reageren. Na die periode worden 

eventuele opmerkingen beoordeeld en verwerkt. Daarna wordt de verordening pas vastgesteld. 

Artikel 38. Intrekking oude verordening en overgangsrecht 

Deze verordening komt in plaats van de vorige verordening. Krijgt u op dit moment hulp van de 

gemeente dan verandert daar niets aan. Pas als uw indicatie afloopt en u opnieuw hulp nodig heeft dan 

gelden de nieuwe regels ook voor u. Ook als u in de tussentijd andere hulp nodig heeft, gelden de 

nieuwe regels voor u. 

Artikel 39. Nadere regels en hardheidsclausule 

Heeft u dringend andere hulp nodig dan in deze verordening geregeld wordt? Of zorgt uw situatie 

ervoor dat het niet past bij deze verordening en is er geen andere oplossing mogelijk? Dan kunnen de 

burgemeester en wethouders bij hoge uitzondering besluiten om af te wijken van de regels die in deze 

verordening staan. Dit om ervoor te zorgen dat u toch de hulp krijgt die u nodig heeft. 

In deze verordening staan regels die nog niet heel concreet en praktisch zijn. De gemeente mag 

daarom aanvullende regels maken als zij dat wil. 

Artikel 40. Inwerkingtreding en citeertitel 

Hier staat vanaf wanneer de verordening geldig is. En hoe de verordening heet. 

 

 


