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Onderwerp Eigen bijdrage Wmo
Betreft het een raadsvoorste l/raadsmedede I ing

in de cyclus?

Ja, Raadsvoorstel Eigen bijdrage WMO 2019

Beleidsterrein Zorg

Portefeuillehouder wethouder Koenraad

Schriftelijke vraag

Op dit moment getdt dat er een inkomensafhanketijke eigen bijdrage wordt gevraagd voor atte
maatwerkvoorzieningen Wmo, met uitzondering van begeleiding en Hbhptus. Per 1 februari2017
werd besloten om voor de voorzieningen Hbhplus en begeteiding geen eigen bijdrage op te teggen
om deze zo laagdrempetig mogetijk te maken en daarmee (ongewenste) zorgmijding te voorkomen

Vanaf 1 januari 2019 getdt er op basis van de tandetijke wetgeving niet langer de inkomens-
afhanketijke eigen bijdrage voor maatwerkvoorzieningen WMO, maar een vaste eigen bijdrage van
maximaal €' 17,50 per vier weken. Vanaf 2020 wordt dit een vast bedrag, ongeacht de hoogte van
het inkomen, de hoogte van het vermogen en het aantal maatwerkvoorzieningen waaryan gebruik
wordt gemaakt.

Het cottege stelt voor om vooruitlopend op de wettelijke verplichting voor atle WMO-voorzieningen,
deze eigen bijdrage van € 17,50 per vier weken ook in te voeren voor begeteiding en Hbhptus per 25

maart 2019. Het cottege geeft daarbij aan dat het risico van zorgmijding wordt ondervangen
doordat inwoners van de gemeente Roosendaal met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm via
deetname aan de (gemeentetijke) cottectieve zorgverzekering de eigen bijdrage terug kunnen
krijgen. Het cottege geeft aan dat lnwoners met een inkomen hoger dan 120% vanaf 1 januari 2019
een aanvaardbare bijdrage van €, 17,50 per vier weken zijn verschutdigd.

De SP heeft zich attijd hard gemaakt voor HbH+ zonder eigen bijdrage om deze ats eerste stap in de
zorgtadder vrij toeganketijk te houden. De SP begrijpt de overweging om voor HbH+ en begeleiding
een eigen bijdrage te vragen, maar vindt wel goede communicatie binnen de gemeente en haar
inwoners daarover erg betangrijk.

De SP heeft daarom de votgende vragen
L. lnwoners van de gemeente Roosendaal met een inkomen tot 12O% van de bijstandsnorm

kunnen via deelname aan de gemeentelijke collectieve zorgverzekering de eigen bijdrage
terug krijgen. Zijn alle inwoners in deze doelgroep verzekerd via de gemeentelijke collectieve
zorgverzekering? Zo niet, hoeveel inwoners niet en hoe kunnen deze inwoners
gecompenseerd worden, nu de datum van mogelijkheid tot overstap naar een andere
zorgverzekering 31 december jl. is verstreken?

2. Op 10 januari is in BNdeStem te lezen dat de eigen bijdrage van €17,50 voor WMO-
voorzieningen per 25 maart 20L9 ingevoerd gaat worden en inwoners met een collectieve
verzekering van de gemeente deze bijdrage daar vergoed kunnen krijgen. Vindt u het correct
dat deze informatie via de krant wordt verspreid voordat deze door de raad is behandeld of
inwoners hiervan persoonlijk op de hoogte zijn gebracht?

3. Welke nadeten kteven er aan eventuete invoering op deze zeer korte termijn en hoe gaat u
daar mee om?

4. Hoe wilt u inwoners op deze korte termijn op een fatsoenlijke manier informeren over de
invoering van deze eigen bijdrage als de raad hiermee akkoord zou gaan?

5. Kunnen inwoners bezwaar maken tegen invoering van de eigen bijdrage voor hen? Zo niet,
waarom niet en zo ja, hoe worden inwoners hiervan op de hoogte gebracht?

Namens de SP Marion Heessels
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Wii beantwoorden uw vraqen ats volgt:

1. lnwoners van de gemeente Roosendaal met een inkomen tot I20% van de bijstandsnorm
kunnen via deelname aan de gemeentelijke collectieve zorgverzekering de eigen bijdrage
terug krijgen. Zijn alle inwoners in deze doelgroep verzekerd via de gemeentelijke collectieve
zorgverzekering? Zo niet, hoeveel inwoners niet en hoe kunnen deze inwoners
gecompenseerd worden, nu de datum van mogelijkheid tot overstap naar een andere
zorgverzekering 31 december jl. is verstreken?

Het is niet bekend of alle inwoners van de doelgroep zijn verzekerd via de collectieve
zorgverzekeríng voor minima.
Eind 2018 bedroeg het aantal deelnemers aan deze zorgverzekering 331-1.

lndien er zich situaties voordoen waarbij zorg wordt gemeden als gevolg van de eigen
bijdrage, zal per persoon naar de situatie worden gekeken.

2. Op 10 januari is in BNdeStem te lezen dat de eigen bijdrage van €L7,5O voor WMO-
voorzieningen per 25 maart 2019 ingevoerd gaat worden en inwoners met een collectieve
verzekering van de gemeente deze bíjdrage daar vergoed kunnen krijgen. Vindt u het correct
dat deze informatie via de krant wordt verspreid voordat deze door de raad is behandeld of
inwoners hiervan persoonlijk op de hoogte zijn gebracht?

Collegebesluiten zijn (in principe) altijd openbaar. Het collegebesluit over het voornemen om
een eigen bijdrage WMO in te voeren stond vermeld op de openbare besluitenlijst van L8

december jl. en is via de dagmail aan de gemeenteraad bekend gemaakt. De dagmail is
eveneens openbaar en wordt ook ontvangen door vertegenwoordigers van de media,
hetgeen op 10 januarijl. leidde tot een publicatie in BN de Stem.
We achten het correct om onze inwoners persoonlíjk te informeren pas nadat het hoogste
orgaan ín onze gemeente: de gemeenteraad, hierover een definitief besluit heeft genomen.

3. Wetke nadelen kleven er aan eventuete invoering op deze zeer korte termijn en hoe gaat u
daar mee om?

Wij zien geen nadeten kteven aan een invoering per 25 maart 2019.

4. Hoe wilt u inwoners op deze korte termijn op een fatsoenlijke manier informeren over de

invoering van deze eigen bijdrage als de raad hiermee akkoord zou gaan?

lndien de gemeenteraad in haar raadsvergadering van 3l januari akkoord gaat, krijgen alle
cliënten met een maatwerkvoorziening begeleiding en/of Hbhplus direct daarna persoonlijk
een brief waarin zij op de hoogte worden gesteld van de invoer van deze eigen bijdrage per
25 maart 2019.



5. Kunnen inwoners bezwaar maken tegen invoering van de eigen bijdrage voor hen? Zo niet,
waarom niet en zo ja, hoe worden inwoners hiervan op de hoogte gebracht?

Artikel 8:2 van de Algemene wet bestuursrecht bepaalt dat geen bezwaar en beroep kan
worden ingesteld tegen een beleidsregel.

Hoogachtend,

Het college van burgemeester en wethouders,

Namens dezen,

Klaar Koenraad

Wethouder d u urzaa m heid, zorg, volksgezond heid en bestuurlijke vernie uwing




