
Raadsvoorstel

Datum raadsvergadering: Agenda nr.:

Portefeuillehouder(s): Wethouder van Poppel Registratiecode: /67581

Onderwerp: Eigen bijdrage Wmo

Aan de raad van de gemeente Roosendaal

Voorstel
Samenvatting:
Gemeente Roosendaal: sociale stad

Gemeente Roosendaal gaat buiten de (landelijke) verlaging van de eigen bijdrage Wmo breed ook de eigen bijdragen 
voor Hulp bij het Huishouden (Hbhplus) op nul stellen. Roosendaal geeft hiermee aan een stad te zijn met een sociaal 
beleid waar de mensen de zorg krijgen die die ze nodig hebben. Hiermee onderscheidt de stad zich met de regio.

Landelijke maatregel

Met de miljoenennota heeft de overheid een landelijke maatregel afgekondigd om de eigen bijdrage Wmo breed te 
verlagen. Deze maatregel gaat in met ingang van 1 januari 2017.

Daarnaast start per 1 januari 2017 de Wmo-maatwerkvoorziening Begeleiding volgens een nieuw contract dat is 
opgesteld in samenwerking met de zes gemeenten (D6).

Hbhplus

Per 1 februari 2017 start ook de Wmo-maatwerkvoorziening HbHplus, bestaande uit huishoudelijke hulp met lichte 
vormen van begeleiding. De wijze van inzet van de HbHplus, het belang van begeleiding in kwetsbare situaties en de 
actualiteit omtrent de landelijke eigen bijdrage systematiek brengt de vraag met zich mee hoe om te gaan met de eigen 
bijdrage Wmo breed.

College Roosendaal

Het College heeft de voorkeur uitgesproken om de Wmo-voorzieningen HbHplus en begeleiding zo laagdrempelig 
mogelijk te maken en voor beide voorzieningen geen eigen bijdrage op te leggen. Daarmee loopt Roosendaal niet alleen 
in de pas met de regio waar de eigen bijdrage voor begeleiding (inclusief dagbesteding) op nul is gesteld.Door ook de 
eigen bijdrage voor Hbhplus als de eerste trede op de ladder van maatschappelijke ondersteuning op nul te stellen, sluit 
het vooral aan bij de wens dat Roosendaal een sociale stad wil zijn en waar de mensen de zorg krijgen die ze nodig 
hebben.

Wij stellen u voor:
1. kennis te nemen van de opgelegde landelijke maatregel die per 1 januari 2017 wordt ingevoerd om de eigen bijdrage 
Wmo-breed te verlagen;
2. de financiële drempel verder weg te nemen voor twee specifieke Wmo-voorzieningen, te weten Hbhplus en 
begeleiding (incl. dagbesteding); 
3. ingaande 1 februari 2017 geen eigen bijdrage voor de Wmo-maatwerkvoorziening Hbhplus op te leggen;
4. ingaande 1 februari 2017 geen eigen bijdrage voor de Wmo-maatwerkvoorziening begeleiding (incl. dagbesteding) op 
te leggen;
5. de totale financiële consequenties van de landelijke maatregel en geen eigen bijdrage voor Hbhplus en begeleiding 
(incl. dagbesteding) ad € 1.451.500,- op jaarbasis te dekken uit de producten Hbh ZIN en PGB conform 
begrotingswijziging.

Een ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.

Burgemeester en wethouders van Roosendaal
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