Toelichting raadsvoorstel aan de raad van
de gemeente Roosendaal

Aanleiding
Met ingang van 1 januari 2019 is via een Algemene Maatregel van Bestuur het zogenaamde
abonnementstarief Wmo ingevoerd.
Dit betekende dat alle cliënten met één of meer maatwerkvoorzieningen uit de Wmo, ongeacht
inkomen of vermogen, vanaf 2019 maximaal € 17,50 aan eigen bijdrage per 4 weken gingen betalen.
Uitgezonderd zijn de cliënten die gebruik maken van beschermd wonen (zorg in natura) en
maatschappelijke opvang. Zij blijven een inkomensafhankelijke eigen bijdrage betalen.
De maximale periodebijdrage van € 17,50 geldt bovendien niet voor de niet-AOW-gerechtigde
meerpersoonshuishoudens. Voor deze groep is de eigen bijdrage op nihil gesteld.
In deze nieuwe regelgeving per 1 januari 2019 werd in de gemeente Roosendaal aanleiding gevonden
om per eind maart 2019 de eigen bijdrage voor de Wmo-maatwerkvoorzieningen Hbhplus en
begeleiding terug in te voeren.
Het wetsvoorstel abonnementstarief dat in 2019 werd behandeld is inmiddels aangenomen en leidt tot
aanpassing van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en het landelijk uitvoeringsbesluit Wmo
2015 per 1 januari 2020.
De aanpassingen in deze wetten zijn van gelijke strekking als de hiervoor aangegeven aanpassingen
in het kader van de Algemene Maatregel van Bestuur met dat verschil dat de vaste eigen bijdrage van
€ 17,50 per 4 weken is vervangen door een vaste eigen bijdrage van € 19,- per maand.
De wetswijziging per 1 januari 2020 is voor de overige vijf gemeenten van de De6 aanleiding om de
eigen bijdrage voor de Wmo-maatwerkvoorziening begeleiding ook terug in te voeren per 1 april 2020.
Uitgezonderd daarvan blijft de maatwerkvoorziening begeleiding waakvlam.
De wetswijzigingen per 1 januari 2020 geven aanleiding tot aanpassing van de Verordening
maatschappelijke ondersteuning van de gemeente Roosendaal.
Het betreffen louter technische aanpassingen en één inhoudelijke aanpassing van de verordening.
In de inhoudelijke aanpassing wordt gelijk de overige regiogemeenten per 1 januari 2020 niet langer
een eigen bijdrage opgelegd voor specifiek de Wmo-maatwerkvoorziening begeleiding waakvlam.
Argumenten
1.1. Het voorstel draagt bij aan een geactualiseerde verordening.
Met de voorgestelde technische wijzigingen is er overeenstemming met de landelijke wet- en
regelgeving per 1 januari 2020.
1.2. Het voorstel draagt bij aan een tijdige inzet van de Wmo maatwerkvoorziening begeleiding
waakvlam
De maatwerkvoorziening begeleiding waakvlam betreft naar zijn aard -en zoals de naam zegt- een
‘vinger-aan-de-pols-situatie’ van de cliënt. Geen eigen bijdrage moet bevorderen dat deze maatregel
op het juiste moment wordt ingezet en voorkomen wordt dat een duurdere voorziening onnodig wordt
gehandhaafd.
Financiën
Met inachtneming van het huidige bestand cliënten begeleiding waakvlam zullen de ontvangsten uit
de eigen bijdrage op jaarbasis € 6000,- minder zijn.
Inzet van de waakvlam betekent echter ook dat in die gevallen geen beroep meer hoeft te worden
gedaan op een duurdere maatwerkvoorziening.
Communicatie
Het besluit bekend te maken op www.officielebekendmakingen.nl en te publiceren in de
Roosendaalse Bode.
Bijlagen
1. Verordening tot Wijziging van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente
Roosendaal 2017
2. Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Roosendaal 2017 (nieuwe
doorlopende tekst)
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