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hd collége van burgemeester en wethouders

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, F
Adriaansz, M. Vergouwen-Saman

Ondenrverp: Voorkomen zorgmijding wmo-voorziening begeleiding

Bijlage:

lnleiding
De afgelopen periode stond de hoogte van de eigen bijdrage Wmo en het daarmee samenhangende risico op
zorgmijding in de belangstelling. De zes samenwerkende gemeenten (Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk,
Roosendaal, Rucphen en Zundert) hebben dit vraagstuk gezamenlijk opgepakt. ln de oplossing voor deze
problematiek levert iedere gemeente maatwerk.

Doel
De gemeenteraad te informeren over de aanpak van zorgmijding ín Roosendaal.

lnformatie
De signalen van zorgmijding in Roosendaal en de regio komen vooral voor bij de Wmo-voorziening begeleiding
en dagbesteding. Daarom is besloten eerst deze problematiek aan te pakken.

De vooziening begeleiding bestaat uit drie zorgpakketten: laag, midden en hoog. leder pakket heeft een vaste
prijs. Welk pakket voor een cliënt wordt ingezet is afhankelijk van de zorgbehoefte, ongeacht het aantal uren. Zo
kan het bijvoorbeeld zijn dat bij zorgpakket laag 1 uur per week voldoende is, maar dat kan ook 6 uur per week
zijn.

De aanbieder die de begeleiding vezorgt brengt de pakketprijs per cliënt in rekening bij de gemeente.
De gemeente meldt de kosten per cliënt aan bij het Centraal Administratiekantoor (CAK).
Het CAK zorgt voor inning van de eigen bijdrage op die cliënt, afhankelijk van zijn inkomen en draagt de geïnde
eigen bijdrage af aan de gemeente. De eigen bijdrage kan nooit hoger zijn dan de pakketprijs.

ln de praktijk komt het dus voor dat cliënten (vooral midden en hogere inkomens) een behoorlijke eigen bijdrage
moeten betalen voor een beperkt aantal uren begeleiding en dagbesteding. Dit zijn vooral de situaties waarin
zorgmijding voorkomt.

Om dit te ondervangen kan de gemeente een lager bedrag dan de daadwerkelijke pakketprijs doorgeven aan het
CAK. De gemeente blijft wel de daadwerkelijke pakketprijzen betalen aan de aanbieders.
Er is er voor gekozen om de bij het CAK aan te melden pakketprijs te verlagen naar standaard 200 euro per 4
weken voor de categorie laag, 400 euro voor de categorie midden en 600 euro voor de categorie hoog.
Deze pakketpnjzen zijn gebaseerd op de (minimale) inzet van 1 uur per week begeleiding of 1 dagdeel per week
dagbesteding voor de categorie laag, 2 uur voor de categorie midden en 3 uur voor de categorie hoog.
De kostprijs per uur is 50 euro.

De aanmelding bij het CAK van een lagere kostprijs per cliënt voor de vooziening begeleiding geldt voorlopig
voorde rest van 2016.

Financiële gevolgen
Het is moeilrjk aan te geven wat de kosten zijn. Er zijn geen inkomensgegevens bekend. Naar inschatting
bedragen de kosten 25000 euro. Dit bedrag is wat de gemeente aan eigen bijdrage vanuit het CAK minder
ontvangt ten opzichte van de totale inkomsten van de Wmo eigen bijdrage van ongeveer 2.073.000 euro.

Het bedrag is berekend met behulp van de gegevens over de verschillende inkomensgroepen in Roosendaal. Op
basis daarvan kan worden gesteld dat ongeveer 15% een hogere bijdrage betaalt dan 200 euro per 4 weken.
Deze 15o/o is afgezet tegenover de cliënten die in 2015 gebruik hebben gemaakt van de vooziening begeleiding.
Daarbij is de bijdrage gemiddeld.



Vervolg (procedure)
Vervolqstapoen
Zorgmijders die in beeld zijn worden benaderd. Daarnaast wordt aandacht aan het onderwerp besteed via de
gemeentelijke informatiekanalen.

Op dit moment wordt een nieuw contract voor de Wmo-vooziening begeleiding en dagbesteding voorbereid. ln
dit nieuwe contract wordt bezien hoe de eigen bijdragesystematiek beter ingericht kan worden.

Daamaast geldt Wmo-breed voor alle voozieningen sowieso maatwerk, daar waar zorgmijding wordt
geconstateerd. Ook wordt in de 2e helft van 2016 uitgezocht of er binnen andere Wmo-voozieningen ook sprake
is van zorgmijding en er verdere, Wmo-brede maatregelen nodig zijn.

Afsluiting en ondertekening

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Roosendaal,
Namens dezen,
De wethoudervoorWmo

Hugo Polderman l./


