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Advies wijziging beleid eigen bijdrage Wmo
18/09/02/PS-MT

Geachte heer Heijkoop,
Graag wil de Regionale Adviesraad advies uitbrengen over het voorstel ‘Wijziging beleid
eigen bijdrage Wmo’. We hebben dit voorstel op 3 september in onze vergadering
besproken. Verschillende medewerkers van de SSD waren aanwezig om een toelichting te
geven. Dit was verhelderend en werd erg op prijs gesteld.
Beleidsvoornemens
Op 6 september kregen we een bericht van de heer A. Buchinhoren over een aantal
beleidsvoornemens die door het Ministerie van VWS zijn geformuleerd. Hij gaf daarbij aan
dat het nu niet helemaal duidelijk is wat de precieze status is, maar dat de beleidsvoornemens nader worden onderzocht. In het advies hieronder nemen we deze
beleidsvoornemens alvast mee.
Aan de hand van de volgende (concept) besluiten, treft u ons advies aan.
1. Het basisbedrag voor de vaststelling van de eigen bijdrage Wmo 2015 per 1 januari 2019
te laten aansluiten bij de landelijke bedragen die gaan gelden vanaf 2019 (dit wordt dan
€ 17,501 in plaats van de huidige €11,79 in de Drechtsteden)
2. Het Drechtstedenbestuur opdracht te geven de kostprijzen, in het Besluit maatwerkvoorzieningen maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden, voor eigen bijdrage individuele
begeleiding (zorg in natura en persoonsgebonden budget) te verhogen naar het maximum
periodetarief van €17,50 per vier weken. Ingangsdatum 1 januari 2019
3. Het Drechtstedenbestuur opdracht te geven de kostprijzen, in het Besluit
maatwerkvoorzieningen maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden, voor eigen bijdrage
dagbesteding (zorg in natura en persoonsgebonden budget) te verhogen naar het maximum
periodetarief van €17,50 per vier weken. Ingangsdatum 1 januari 2019
Advies
De beleidsvoornemens geven gemeenten de ruimte om lokaal af te wijken. Naast de al
bekende mogelijkheid om het abonnementstarief voor alle inwoners in gelijke mate naar
beneden bij te stellen wordt nu ook gesproken over de mogelijkheid om voor categorieën van
personen tot een door de gemeente bepaalde inkomensgrens de bijdrage op nul euro te
zetten en de mogelijkheid van gemeenten om voor een bepaalde voorziening geen bijdrage
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Een van de beleidsvoornemens is om de eigen bijdrage per maand te innen. Het bedrag wordt dan
€19,- per maand.

aan cliënten op te leggen. We zijn blij met dit beleidsvoornemen. Het biedt u de ruimte
‘financieel maatwerk’ te leveren. We adviseren u een (hogere) eigen bijdrage in te voeren
voor de groep mensen die boven het minimum zit en geen of een lagere eigen bijdrage voor
de groep die hieronder zit.
Als dit beleidsvoornemen niet wordt opgenomen in het wetsvoorstel dan adviseren we u in
2019 gebruik te maken van de mogelijkheid voor een deel van de cliënten een lagere eigen
bijdrage te vragen. Volgens het voorstel moeten alle cliënten (meer) gaan betalen. Voor een
aantal zal dat geen probleem zijn, voor anderen wel. We moeten ervoor waken dat deze
tweede groep de zorg gaat mijden met alle gevolgen van dien.
Minima kunnen een beroep doen op de bijzondere bijstand. We adviseren u om deze groep
hier actief op te attenderen, evenals op de collectieve zorgverzekering. We moeten
voorkomen dat cliënten vanwege hun beperkte financiële middelen afzien van bijvoorbeeld
dagbesteding of individuele begeleiding. Als cliënten niet meer naar de dagbesteding gaan,
kan eenzaamheid toenemen en/of de mantelzorger overbelast raken. Ongewilde gevolgen
die de verhoging met zich mee kan brengen.
Kortom we adviseren u 2019 te gebruiken als een overgangsjaar waarin cliënten kunnen
wennen aan (hogere) eigen bijdrage.
Communicatie
We hebben begrepen dat cliënten individueel geïnformeerd worden. We ondersteunen dit
van harte. Als tip willen we u meegeven om de brief en een artikel in de lokale kranten, in
eenvoudige taal te schrijven. We denken hierin graag met u mee.

5. Een eigen bijdrage voor woningaanpassingen voor minderjarige kinderen her in te
voeren
Op pagina 6 van ‘Voorstel Drechtraad 6 november 2018’ geeft u aan dat de opbrengst eigen
bijdrage voor de woningaanpassingen nihil zijn. Ouders van kinderen die een meerpersoonshuishouden vormen, betalen géén eigen bijdrage, daar deze ouders (eigenlijk altijd) jonger
zijn dan de AOW-leeftijd. De opbrengst is dan inderdaad nihil. We vragen ons af waarom u
het dan toch in wilt voeren?
Rechtsongelijkheid
Uit een nagekomen bericht van een van de medewerkers van de SDD blijkt dat, volgens het
landelijk Uitvoeringsbesluit Wmo, een eenoudergezin een eenpersoonshuishouden is, dus
ook als er kinderen zijn. Dit heeft gevolgen voor de eigen bijdrage.
Meerpersoonshuishoudens ˂ AOW betalen nu geen basisbedrag en vanaf 2019 geen eigen
bijdrage. Een eenoudergezin met kinderen betaalt nu en ook vanaf 2019 wel een eigen
bijdrage. Dit is naar onze mening rechtsongelijkheid. We adviseren u om dit op landelijk
niveau te bespreken en voor de Drechtsteden in 2019 de eenoudergezinnen gelijk te trekken
met de meerpersoonshuishoudens.

6. De ritprijs collectief vraagafhankelijk vervoer (Drechthopper) te verhogen
Dit punt is ook besproken in de vergadering van het Vervoersplatform van Stroomlijn op 6
september jl. De opmerkingen die in dit overleg gemaakt zijn, zijn verwerkt in dit advies.
We begrijpen de noodzaak van het opstaptarief en alhoewel de procentuele verhoging van
korte ritten bijzonder hoog is, voorziet zowel de Regionale Adviesraad alsmede het
Vervoersplatform geen grote problemen bij de invoering.
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Om verdere prijsverhogingen door verdere groei in de toekomst zoveel mogelijk te
voorkomen adviseren wij een aantal uitgangscriteria tegen het licht te houden, zoals het 75jaarcriterium, de 25 km en het 1 uur criterium om een rit te bestellen (dat leidt niet altijd tot de
meest efficiënte planning).

Beleidsvoornemen algemene voorzieningen
Voor wat betreft de eigen bijdrage ten aanzien van algemene voorzieningen wordt nu in de
beleidsvoornemens beschreven dat de eigen bijdrage in ieder geval geldt voor algemene
voorzieningen waarvoor een duurzame hulpverleningsrelatie wordt aangegaan. Het is vanuit
dit uitgangspunt vervolgens aan gemeenten om lokaal kenbaar te maken (in een
verordening) welke algemene voorzieningen onder het abonnementstarief vallen. Als dit
beleidsvoornemen in het wetsvoorstel wordt opgenomen dan denken we te zijner tijd weer
graag met u mee. Want ook hier willen we voorkomen dat cliënten om financiële redenen
afhaken.
Als u nog vragen heeft over dit advies dan horen we dat graag. In afwachting van uw reactie,
met vriendelijke groet,

Ir. P. (Pieter) Struijs,
Voorzitter Regionale Adviesraad Wmo Drechtsteden
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