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Onderwerp: Eigen bijdrage Wmo 2019 

 
Aan de raad van de gemeente Roosendaal 
 

Voorstel 
Samenvatting: 
Aanleiding 
Op dit moment geldt dat er een inkomensafhankelijke eigen bijdrage wordt gevraagd voor alle maatwerkvoorzieningen 
Wmo, met uitzondering van begeleiding en Hbhplus. 
Vanaf 1 januari 2019 geldt er op basis van de landelijke wetgeving niet langer de inkomensafhankelijke eigen bijdrage, 
maar een vaste eigen bijdrage van maximaal € 17,50 per vier weken. 
Dit ongeacht de hoogte van het inkomen, de hoogte van het vermogen en het aantal maatwerkvoorzieningen waarvan 
gebruik wordt gemaakt. 
De gemeente Roosendaal kiest ervoor om vooruitlopend op de wettelijke verplichting vanaf 2020 om deze eigen bijdrage 
van € 17,50 per vier weken ook in te voeren voor begeleiding en Hbhplus per 25 maart 2019. Vooruitlopend op de 
wettelijke verplichting per 2020 omdat het dan waarschijnlijk niet meer mogelijk is om een lagere eigen bijdrage dan € 
17,50 per vier weken of geen eigen bijdrage per maatwerkvoorziening te bepalen. 
Ingangsdatum van de invoering is gekoppeld aan de eerste dag van de vierde CAK-periode in 2019. 
Per 1 februari 2017 werd besloten om voor de voorzieningen Hbhplus en begeleiding geen eigen bijdrage op te leggen 
om deze zo laagdrempelig mogelijk te maken en daarmee (ongewenste) zorgmijding te voorkomen. 
Gelet op het risico van aanzuigende werking en lagere inkomsten bij de WMO-producten waar thans een eigen bijdrage 
naar draagkracht wordt gevraagd, wordt voorgesteld om voor deze WMO-producten vanaf 2019 een eigen bijdrage te 
vragen. Het risico van zorgmijding wordt ondervangen doordat inwoners van de gemeente Roosendaal met een inkomen 
tot 120% van de bijstandsnorm via deelname aan de (gemeentelijke) collectieve zorgverzekering de eigen bijdrage terug 
kunnen krijgen. 
Inwoners met een inkomen hoger dan 120% zijn vanaf 1 januari 2019 een aanvaardbare bijdrage van € 17,50 per vier 
weken verschuldigd. 
 
 
Wij stellen u voor: 
1. De verordening tot wijziging van de verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Roosendaal 2017 vast te 
stellen conform bijgevoegd concept en daarmee voor de Wmo maatwerkvoorzieningen Hbhplus en begeleiding de eigen 
bijdrage (maximaal € 17,50 per vier weken) terug in te voeren vanaf 25 februari 2019; 
 
2. Na herinvoering van de eigen bijdrage Hbhplus en begeleiding voor 2019 een bedrag van € 350.000,- aan baten te 
begroten en vanaf 2020 jaarlijks een bedrag aan baten van € 450.000 te begroten door het vaststellen van de 
bijbehorende begrotingswijziging met ingang van begrotingsjaar 2019; 
 
3. De te te ontvangen middelen uit financiële compensatie van het Rijk voor invoering van het abonnementstarief 
structureel beschikbaar te stellen binnen de Wmo, zoals bij afschaffing van de eigen bijdrage hiervoor ten laste is gegaan 
van de Wmo. 
 
Een ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. 

Burgemeester en wethouders van Roosendaal 

 

De secretaris,      De burgemeester 

R. Kleijnen      mr. J.M.L. Niederer 

 


