
R
-{D

.D

.D
daal

Gemeente

oosen
î<rÐ

Roosen d aa lselljst

Datum 10 november 2016

Ondenruerp Eigen bijdrage

Betreft het een raadsvoorstel/raadsmededeling in de

cyclus?

Ja, raadsmededeling 51 O-2016 en raadsmededeling

660-2016

Beleidsterrein Omgeving

Portefeuillehouder Van Poppel

Schriftelijke vraag

Eigen bijdrage bij een WMO voorziening en de hoogte daarvan zijn regelmatig onderwerp van
discussie. Midden en hogere ínkomens kunnen daardoor worden geconfronteerd met een dermate
hoge eigen bijdrage, dat díe kan leiden tot het mijden van zorg. ln de Raadsmededeling 5L0-201-6
wordt gesproken over 3 variaties in pakketten, die mogelijke zorgmijdíng kunnen voorkomen.

lntussen ís er op een aankondiging in de media begin oktober van "het tijdelijk afschaffen van de
eigen bijdrage" een rectificatie gekomen.

Nu lezen we in BN-De Stem van 4 november:
"Eigen bijdrage begeleiding WMO vervalt voor de komende twee jaar......"
ln de Raadsmededeling 66O-2OL6 van 3 november lnkoop WMO-maotwerkvoorziening begeleiding
en dagbesteding, wordl hier met geen enkel woord over gerept.

Dit alles roept bij De Roosendaalse Lijst een aantal vragen op:
1. Klopt de informatie, dat er een intentie is de eigen bijdrage voor begeleiding en dagbesteding,

voor een periode van twee jaar, terug te brengen naar nul?
2. Hoe verhoudt zich dit tot andere WMO voorzieningen; in het bijzonder tot de nieuwe

aanbesteding Hulp in de Huishouding met lichte begeleiding?
3. Heeft u inzage in het aantal cliënten, dat voor deze maatregel in aanmerking gaat komen?
4. Verwacht u door de voorgestelde maatregel een toename van de vraag naar begeleiding of

dagbesteding?
5. ln het verlengde hiervan zijn wij benieuwd naar de financiële consequenties.

Kunt u die geven?

6. Het CAK is de bevoegde instantie om de hoogte van de eigen bijdrage vast te stellen.
Kan de Gemeente deze taak zelf uit gaan voeren?

7. Kunt u, indien van toepassing, een overzicht geven van de verschillende tarieven eigen
bijdrage, per vorm van WMO-ondersteuning?

8. Het krantenartikel eindigt met de tekst:
"De Gemeenteraad moet daar (afschaffen eigen bijdrage) formeel het besluit nog over
nemgn"
Op welke termijn kan De Gemeenteraad een raadsvoorstel hierover verwachten?

Yvonne de Beer en Charl Goossens



Deze vragen beantwoorden wij als volgt

1. Voor wat betreft de eigen bijdrage wordt op dit moment Wmo-breed bekeken wat de

mogelijkheden zijn. Er worden daarbij een aantal scenario's ontwikkeld die met een

raadsvoorstel voorgelegd zullen worden.
2. Bij het ontwikkelen van de scenario's zoals genoemd onder 1 worden ook alle andere

voorzieningen betrokken en in het bijzonder de huishoudelijke hulp met lichte begeleiding.
Ook kan het totaalbeeld niet los worden gezien van de landelijke maatregelen tot verlaging van
de eigen bijdrage per L januari 2OL7.

3. Het huidige aantal cliënten met een voorziening huishoudelijke hulp bedraagt 1.893.

( pe i ldatu m L7 -1,I-2016\
4. Er kan een toename van het aantal cliënten plaatsvinden, maar wij verwachten dat niet in groten

getale. De toelatingstoets tot de voorziening blijft immers de verantwoordelijkheid van de
gemeente op basis van de wettel¡jke regels.

5. De eerdergenoemde scenario's gaan in het raadsvoorstel vergezeld van de financiële
consequenties.

6. Het CAK is bij wet aangewezen om deze taak uit te voeren.
7. Op dit moment wordt voor wat betreft de tarieven van de eigen bijdragen het landelijk

u itvoeringsbesluit onder a rtikel 3.8 gevolgd.

8. Het raadsvoorstel kunt u in december 2076 verwachten.

Hoogachtend,

Het college van burgemeester en wethouders,

Namens dezen,
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Wethouder Jeugd, Vol ksgezond heid, Welzij n, Zorg, Decentra lisaties (coörd inerend)


