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  Datum inboeken :  

Openbaar  Ja Internet Ja  

naar RAAD Ja OR  Nee 

Communicatie Nee Europese regelgeving Nee 

via COMMISSIE  Nee 

Anders:  
  

 
Onderwerp : Financieel besluit Maatschappelijke Ondersteuning en Jeugdhulp 2023 

gemeente Woudenberg 
  
Advies  : - Instemmen met het intrekken het financieel besluit Maatschappelijke 

Ondersteuning en Jeugdhulp 2022 gemeente Woudenberg; 

- Kennisnemen van en instemmen met het financieel besluit 

Maatschappelijke Ondersteuning en Jeugdhulp 2023 gemeente 

Woudenberg; 

- Het financieel besluit publiceren via de gebruikelijke wijze; 

- De gemeenteraad via de ingekomen stukken van de bovenstaand 

besluit en bijbehorend document op de hoogte stellen. 

 

Datum Ambtenaar Pho Griffier 
Afdelings-

hoofd 

1 november 2022  M. Meeuwenoord 
M. van de 

Graaf 
       

 

Additioneel Advies Paraaf: 

«VrijeVelden_AdditioneelAdvies_Iterate_St»  
Vakteam financiën D.v.L. 

«VrijeVelden_AdditioneelAdvies_Iterate_En»  «VrijeVelden_AdditioneelAdvies_Iterate_En»   

 Conform 

advies 

Bespreken Datum Opmerkingen 

Burgemeester  MJ 221107  

Wethouder  DdK 221107  

Wethouder  HJM 221107  

Wethouder  MvdG 221107  

Secretaris DR  221103  
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Inleiding 

Bij de integrale verordening Sociaal Domein hoort het financieel besluit Maatschappelijke 

Ondersteuning en Jeugdhulp. In het financieel besluit staan de tarieven voor 

persoonsgebonden budget (pgb) en andere relevante tarieven die jaarlijks per 1 januari 

wijzigen in verband met nieuwe inkoop dan wel indexering van de tarieven. Nu door de 

colleges van alle regiogemeenten een besluit is genomen over de loon- en 

prijsindexpercentages voor 2023, kan de doorvertaling van de  tarieven in het financieel 

besluit worden vastgelegd. Het financieel besluit wordt hierbij ter goedkeuring aan u 

voorgelegd.  

 

Centrale vraag 

Kunt u instemmen met het intrekken van het financieel besluit Maatschappelijke 

Ondersteuning en Jeugdhulp 2022 gemeente Woudenberg en het vaststellen met het financieel 

besluit Maatschappelijke Ondersteuning en Jeugdhulp 2023 gemeente Woudenberg? 

 

Beoogd resultaat (wat) 

Duidelijkheid voor gebruikers, beoordelaars en uitvoerders van Jeugdhulp en Wmo over de 

tarieven die hierop betrekking hebben. 

 

Kader 

- Wmo 2015; 

- Jeugdwet 2015; 

- Integrale verordening Sociaal Domein; 

- CB Inkooptarieven zorg in natura 2023 en regionale subsidie inloop GGZ. 

 

Argumenten 

Actualisering tarieven Jeugdhulp en Wmo.  

In het financieel besluit worden de tarieven aangegeven waarop onder andere aanspraak kan 

worden gedaan op onderdelen van de jeugdwet en de Wmo en ingeval men een 

persoonsgebonden budget wenst. Deze tarieven zijn onderhevig aan het doorvoeren van met 

aanbieders afgesproken indexeringen per 1 januari van het betreffende jaar. Met het 

collegebesluit over de loon- en prijsindexpercentages, kunnen de tarieven in het financieel 

besluit voor 2023 worden bepaald. 

 

Voor het vaststellen van de van toepassing zijnde pgb-tarieven wordt uitgegaan van 

verschillende percentages zoals in artikel 10 van de integrale verordening Sociaal Domein is 

aangegeven. Zijnde 90% van het tarief zoals vastgesteld voor zorg in natura (ZIN) door een 

professionele instelling, 75% van dat ZIN-tarief bij een zelfstandig werkende professional en 

50% van dat tarief bij een persoon uit het sociaal netwerk. 

 

Duurzaamheid en Inclusie 

In dit document worden de tarieven van voorzieningen en van hulp vanuit de jeugdwet of de 

Wmo middels een pgb, vastgelegd. Door middel van deze voorzieningen en hulp worden 

inwoners in staat gesteld om (langer) zelfredzaam te zijn en te participeren. 

 

Maatschappelijke participatie 

Dit financieel besluit sluit aan op regionale afspraken over loon- en prijsindexpercentages. 

 

Coronavirus 

N.v.t. 

 

Beoogd resultaat (hoe) 

Door vaststelling en publicatie van het financieel besluit hebben gebruikers, beoordelaars en 

uitvoerders van Jeugdhulp en Wmo duidelijkheid over de tarieven die voor deze hulp van 

toepassing zijn. 
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Financiële consequenties                       op juistheid beoordeeld door Djuri van Leeuwen 

Het financieel besluit is conform eerdere contractafspraken en het collegebesluit over loon- en 

prijsindexpercentages voor zorg in natura 2023 en hebben geen verder financiële 

consequenties. 

 

Aanpak/uitvoering 

Na vaststelling van het financieel besluit Maatschappelijke Ondersteuning en Jeugdhulp 2023 

gemeente Woudenberg wordt deze gedeeld met de inwoners middels publicatie via de officiële 

weg op lokaleregelgeving.overheid.nl, waarbij het financieel besluit Maatschappelijke 

Ondersteuning en Jeugdhulp 2022 gemeente Woudenberg wordt ingetrokken. En het financieel 

besluit wordt gedeeld met De Coöperatie De Kleine Schans, als uitvoerder van de wet- en 

regelgeving met betrekking tot de jeugdwet en de Wmo en met de gemeente Amersfoort, die 

de zorgadministratie voor ons uitvoert.  

 

Communicatie 

Zie aanpak/uitvoering. 

 

Bijlage(n) 

1a. Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp 2023 gemeente 

Woudenberg. 

 

 

 


