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Van het college van burgemeesler en wethouders

Aan: de raad van de gemeente Roosendaal

Kopie aan: H. Hermans, M. Schoones, A. Snoeck, T. Schijven, A. Arnold, Y. Bons, A. van Rinsum, A. Ravestein

Onderwerp: lnformatie over de eigen bijdrage Wmo.

Bijlage:

lnleiding
ln de afgelopen weken heeft de hoogte van de eigen bijdrage bij Wmo dienstverlening landelijk in de
belangstelling gestaan. Ook op gemeentelijk niveau ontvangen wij signalen van inwoners en aanbieders, dat
sommige mensen a2ien van zorg onder andere vanwege de hoogte van de eigen bijdrage.

De D6 samenwerkende gemeenten (Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen en Zundert)
brengen uw raad graag op de hoogte van wat er speelt in onze regio en hoe wij met deze problematiek om gaan.

Doel
De Raad te informeren over de eigen bijdrage

lnformatie
Eiqen biidraoe Wmo-voorzieninqen
Voor de Wmo-maatwerkvoozieningen betalen cliënten een inkomensafhankelijke eigen bijdrage. Het Centraal
Administratie Kantoor (CAK) legt de eigen bijdrage op en berekent deze aan de hand van de inkomensgegevens.

De actuele problemen rondom de eigen bijdrage hebben te maken met:
- Een combinatie van het vervallen van het overgangsrecht vanuit de AWBZ en het afschaffen van de

33% Wtcg-korting. Dit heeft geleid tot een hogere eigen bijdrage, vooral bij cliënten die relatief weinig
zorg afnemen en dus nog ruimte hebben in hun maximale eigen bijdrage per periode.

- Het vigerende contract Maatwerkvooziening Begeleiding gaat uit van resultaatgestuurde financiering.
Hierbij is gekozen voor pakketten laag, midden en hoog met gemiddelde pakketprijzen. Bij cliënten met
een lage zorgintensiteit wordt de van toepassing zijnde pakketprijs bij het CAK ingelegd. Zij betalen dan
in verhouding een hogere eigen bijdrage.

Aantal cliënten
Op 1 januari 2016 hebben 721 inwoners een beschikking week op orde. Dit betreft een afriame van 64 cliënten
ten opzichte van de nulmeting op 1 januari 2015. Deze afname laat zich verklaren door:

- Cliënten die voorheen de ClZ-indicatie wel hadden, maar deze niet verzilverden, bij herindicatie geen
beschikking meer kunnen gekregen;

- Cliënten afzien van zorg omdat zij een eigen bijdrage moeten betalen;
- Zorgtra¡ecten zijn beëindigd (deels door verhuizing en overlijden).

Moqeliikheden voor qemeenten
De maximale hoogte van de eigen bijdrage is via landelijke wetgeving als volgt geregeld:

- ledereen met een inkomen tot ongeveer 120o/o van de bijstandnorm is de zogenaamde minimale eigen
bijdrage verschuldigd;

- Mensen met een hoger inkomen dan die 120o/o zijn een hogere eigen bijdrage verschuldigd naarmate
hun inkomen hoger is;

- Ook het vermogen, spaargeld en beleggingen tellen daarin mee.

Zoals gezegd is de maximale hoogte van de eigen bijdrage landelijk geregeld. Dat betekent dat de gemeente
geen hogere bijdrage mag opleggen. De gemeente heeft wel de vrijheid om een lagere eigen bijlage op te
leggen. De gemeente Roosendaal hanteert de maximale eigen bijdrage.



Vervolg (procedure)
Vervolqstaopen
De D6-gemeenten (Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen en Zundert) werken samen in
regionaal verband op het dossier Wmo. Tijdens de laatste bestuurstafel Sociaal Domein (regionaal bestuurlijk
overleg) hebben we gezamenlijk besloten:

- om samen de problematiek rondom de eigen bijdrage te ondezoeken;
- de sturingsmogelijkheden inclusief de gevolgen daarvan in beeld te brengen;
- en te komen tot een standpunt in deze.

Wij hopen u hierover in april/mei 2016 meer over te kunnen vertellen.

Afsluiting en ondertekening

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Roosendaal,
Namens dezen,
De wethouder voorWmo c.a.'ú.lurnz
Hugo Poldéñ-an


