
 
 
 
 

Verordening Wmo en Jeugdhulp 2022 – Gemeente Tynaarlo  
 

Wijzigingstabel 



NUMMERING 
WAS/WORDT 

WIJZIGING REDEN 

1 / 1 Volgorde begrippen 
aangepast. 
Begrippen toegevoegd:  

- Fout 
- Fraude 
- Niet integer handelen 
- Pgb-aanbieder 
- Pgb-beheerder 
- Vervoersvoorziening 

Alfabetische volgorde. 
 
Wijziging in toezicht. 
Wijziging in toezicht. 
Wijziging in toezicht. 
Verduidelijking. 
Verduidelijking. 
Verduidelijking. 

2 / 2 Toevoeging lid 2. Aansluiting bij praktijk. 
3 / 3 Geen wijzigingen.  
4 / 4 Aanpassing opsomming. Aansluiting huidige inkoop. 
5 / 5 Geen wijzigingen.  
6 / 6 Nummering in artikel 

gewijzigd. 
Verbetering leesbaarheid artikel. 

-  / 7 Artikel toegevoegd. Artikel toegevoegd ikv transparantie en aansluiting bij praktijk. 
-  / 8 Artikel toegevoegd. Artikel toegevoegd ikv transparantie en aansluiting bij praktijk. 
- / 9 Artikel toegevoegd. Artikel toegevoegd ikv transparantie en aansluiting bij praktijk. 
- / 10 Artikel toegevoegd. Artikel toegevoegd ikv transparantie en aansluiting bij praktijk. 
- / 11 Artikel toegevoegd. Artikel toegevoegd ikv transparantie en aansluiting bij praktijk. 
- / 12 Artikel toegevoegd. Artikel toegevoegd ikv transparantie en aansluiting bij praktijk. 
- / 13 Artikel toegevoegd. Artikel toegevoegd ikv transparantie en aansluiting bij praktijk. 
7 / 14 Artikelnummer gewijzigd. Geen inhoudelijke wijzigingen artikel. 
8 / 15 Artikelnummer gewijzigd. Geen inhoudelijke wijzigingen artikel. 
9 / 16 Lid 2 verwijderd. Vervangen door artikel 17 lid 12. 
- / 17 Artikel toegevoegd. Artikel toegevoegd ikv transparantie en aansluiting bij praktijk. 
10 / 18 Artikel inhoudelijk gewijzigd. Aangepast op abonnementstarief Wmo. 
- / 19 Artikel toegevoegd. Dit artikel is abusievelijk verdwenen bij de herijking van de verordening 2017. Vanwege 

aansluiting bij de (beleids)uitgangspunten is besloten dit artikel nu weer op te nemen.  
11 / - Artikel verwijderd.  Artikel verwijderd ivm inkoop 2020. Voorzienig is opgegaan in maatwerkvoorziening 

schoonmaak.  
12 / 20 Artikelnummer gewijzigd. Geen inhoudelijke wijzigingen artikel. 
13 / 21 Artikelnummer gewijzigd. Geen inhoudelijke wijzigingen artikel. 



 
 
 

14 / 22 Artikelnummer gewijzigd. Geen inhoudelijke wijzigingen artikel.  
- / 23 Artikel toegevoegd. Dit artikel is toegevoegd in lijn met het genomen collegebesluit d.d. 26 november 2019. 
15 /24 Artikelnummer gewijzigd.  Geen inhoudelijke wijzigingen artikel.  
16 / 25 Lid 2 verwijderd.  Vervangen door artikel 26.  
- / 26 Artikel toegevoegd.  Artikel toegevoegd ikv transparantie en aansluiting bij de praktijk.  
17 / 27 Artikelnummer gewijzigd.  Geen inhoudelijke wijzigingen artikel.  
18 / 28 Artikel vervangen. Artikel vervangen door artikel 28 en 29. Dit in verband met het nieuwe toezicht- en 

handhavingsbeleid NMD.  
-/29 Artikel toegevoegd.  Artikel toegevoegd in verband met het nieuwe toezicht- en handhavingsbeleid NMD.  
19 / 30 Artikel aangepast.  Artikel is aangepast op huidige inkoopafspraken. Verwijzing toetsingskader 2019 NMD Wmo 

en Jeugdzorg.  
20 / 31 Artikelnummer gewijzigd.  Geen inhoudelijke wijzigingen artikel.  
21 / 32 Artikel aangepast. Artikel aangepast in verband met het nieuwe toezicht- en handhavingsbeleid NMD.  
22 / 33 Artikel aangepast.  Artikel aangepast in verband met het nieuwe toezicht- en handhavingsbeleid NMD. 
- / 34 Artikel toegevoegd. Artikel aangepast in verband met het nieuwe toezicht- en handhavingsbeleid NMD. 
- / 35 Artikel toegevoegd.  Artikel aangepast in verband met het nieuwe toezicht- en handhavingsbeleid NMD. 
23 / 36 Artikelnummer gewijzigd.  Geen inhoudelijke wijzigingen artikel.  
24 / 37 Artikelnummer gewijzigd. Geen inhoudelijke wijzigingen artikel.  
25 / 38 Artikelnummer gewijzigd. Geen inhoudelijke wijzigingen artikel.  
26 / 39 Artikelnummer gewijzigd. Geen inhoudelijke wijzigingen artikel.  
27 / 40 Artikelnummer gewijzigd. Geen inhoudelijke wijzigingen artikel.  
28 / 41 Artikel aangepast. Jaartal gewijzigd.  
29 / 42 Artikelnummer gewijzigd.  Geen inhoudelijke wijzigingen artikel.  
30 / 43 Artikel aangepast. Jaartal gewijzigd.  



 
 
 
 

 
 


