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Aan de raad van de gemeente Roosendaal

Voorstel
Samenvatting:
In het kader van de taakstelling Wmo is in 2011 besloten om onder andere de volgende twee
maatregelen door te voeren:
- invoering van een algemene inkomenstoets voor de collectieve vervoersvoorziening (Wmo-deeltaxi)
waarbij boven het norminkomen geen beroep meer gedaan kon worden op deze wmovervoersvoorziening;
- een beroep doen op de financiële capaciteit van een aanvrager van een woonvoorziening bij een
bepaalde overwaarde op de woning.
Vanwege recente jurisprudentie dienen deze twee maatregelen terug te worden gedraaid. Er is geen
sprake van compensatie met terugwerkende kracht in verband met voortschrijdend inzicht op basis van
nieuwe jurisprudentie.
Wij stellen u voor:
De gemeentelijke regelgeving in overeenstemming te brengen met de uitspraak van de Centrale Raad
van Beroep, waarin de Raad haar oordeel uitspreekt dat de Wmo geen ruimte laat voor het hanteren
van een algemene inkomenstoets, door het Besluit tot wijziging van de verordening maatschappelijke
ondersteuning Roosendaal vast te stellen.

Aanleiding
Recentelijk, op 18 januari 2012, is er een nieuwe uitspraak van de CRvB gekomen waarin de raad haar
oordeel uitspreekt dat de Wmo geen ruimte laat voor het hanteren van een algemene inkomensgrens.

Kader
Vaststelling van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Roosendaal en het Besluit
maatschappelijke ondersteuning gemeente Roosendaal en het Verstrekkingenboek.

Motivering / toelichting
Recentelijk, d.d. 18 januari 2012, is er een nieuwe uitspraak van de CRvB gekomen waarin de raad
haar oordeel uitspreekt dat de Wmo geen ruimte laat voor het hanteren van een algemene
inkomensgrens. Uit deze jurisprudentie blijkt duidelijk dat de gemeente geen verdere bevoegdheid
heeft dan het toepassen van de eigen bijdrages conform artikel 19 en het landelijke Wmo-besluit. In het
verlengde hiervan geldt tevens dat er geen ruimte is om vermogensgrenzen te stellen voor een
woonvoorziening in een eigen woning.
Gezien de huidige jurisprudentie die er ligt met betrekking tot de mogelijkheden om het inkomen mee te
laten wegen bij de verstrekking van voorzieningen dienen de volgende bezuinigingsmaatregelen, die in
het kader van de taakstelling Wmo in 2011 zijn doorgevoerd, teruggedraaid te worden:
1. invoering van een algemene inkomenstoets voor de collectieve vervoersvoorziening (Wmo-deeltaxi)
waarbij bijeen inkomen boven het norminkomen geen gebruik meer gemaakt kon worden van deze
voorziening;
2. een beroep doen op de financiële capaciteit van een aanvrager van een woonvoorziening bij een
bepaalde overwaarde op de woning.
Na de uitspraak van de CRvB is in de praktijk gelijk gehandeld aan de hand van de nieuwe
jurisprudentie. Er is geen sprake van compensatie met terugwerkende kracht in verband met
voortschrijdend inzicht op basis van nieuwe jurisprudentie.

Doel en evaluatie
De gemeentelijke regelgeving in overeenstemming te brengen met de uitspraak van de Centrale Raad
van Beroep.

Financiële aspecten en consequenties
Door de invoering van de algemene inkomenstoets voor het collectief vervoer is van +/- 600 personen
de Wmo-taxipas ingetrokken. Rekening houdend met het gegeven dat het maximale strippenbudget
600 strippen per persoon per jaar is en de gemeentelijke bijdrage per strip in 2012 € 1,20 bedraagt,
komen de maximale kosten die bij het terugdraaien van de inkomenstoets (kunnen) komen kijken op €
432.000. Het is echter onwaarschijnlijk dat alle personen die op basis van de inkomenstoets de
deeltaxipas hebben moeten inleveren/niet meer toegekend hebben gekregen wederom een taxipas
zullen aanvragen. Uit cijfers blijkt dat slechts 38% van de pashouders regelmatig gebruik maakt van de
Deeltaxi. Daarnaast zullen degenen die wel opnieuw een Wmo-taxipas zullen aanvragen, niet allemaal
het volledige strippenbudget opgebruiken, waardoor de kosten voor de gemeente, als gevolg van het
terugdraaien van de inkomenstoets, lager uit zullen vallen dan het maximale bedrag van +/- € 432.000.
Vooralsnog wordt uitgegaan van een feitelijk nadeel van €200.000. Er hoeft geen compensatie
gegeven te worden aan klanten die in 2011 met de deeltaxi hebben gereisd tegen hoger tarief, omdat
er sprake is van voortschrijdend inzicht op basis van nieuwe jurisprudentie begin dit jaar. De
beleidsregel woningaanpassing was nog niet toegepast.
Door het terugdraaien van de bezuinigingsmaatregelen m.b.t. de algemene inkomenstoets collectieve
vervoersvoorziening en het mee laten wegen van het vermogen bij woningaanpassingen wordt een
lagere besparing verwacht van ca. €200.000. Om dit tekort te compenseren, heeft het college besloten
de eigen bijdrage voor de hulp bij het huishouden gefaseerd te koppelen aan de daadwerkelijke
kostprijs van de goedkoopste gecontracteerde thuiszorgaanbieder. Met gefaseerd wordt een jaarlijkse
ophoging met € 1,50 per uur bedoeld.

Communicatie
Na vaststelling worden de Wijzingsverordening en het nieuwe Besluit Wmo afgekondigd in het
Gemeenteblad en gepubliceerd in Stadserf en op de website.
Klanten waarvan de vervoersvoorziening werd beëindigd op basis van hun inkomen, zijn begin maart
persoonlijk aangeschreven. Aan hen wordt opnieuw een deeltaxipas vertrekt met het maximale
jaarbudget van 600 strippen.
Het besluit voor het terugdraaien van de inkomenstoets zal via de lokale media gecommuniceerd
worden na formele besluitvorming.

Bijlagen
1.Besluit tot wijziging van de verordening maatschappelijke ondersteuning Roosendaal;
2.Gewijzigde verordening;
Een ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.
Burgemeester en wethouders van Roosendaal,
De secretaris,

De burgemeester,
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De raad van de gemeente Roosendaal,
-

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders.

-

Gelet op het advies van de raadscommissie Omgeving d.d. 30 mei 2012.

Besluit:
De gemeentelijke regelgeving in overeenstemming te brengen met de uitspraak van de Centrale Raad
van Beroep, waarin de Raad haar oordeel uitspreekt dat de Wmo geen ruimte laat voor het hanteren
van een algemene inkomenstoets, door het Besluit tot wijziging van de verordening maatschappelijke
ondersteuning Roosendaal vast te stellen.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 14 juni 2012.
De griffier,

De voorzitter,

