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ondersteuning

Het college van B&W besluit:
1. De hoogte van de eigen bijdragen maatwerkvoorzieningen Wmo aanpassen/verlagen door het
uurtarief voor alle Wmo-maatwerkvoorzieningen te bepalen op € 21,- en bij Begeleiding groep
geen eigen bijdrage te vragen. De huidige korting op het nominale deel van de eigen bijdrage te
continueren.
2. Ingangsdatum te bepalen op 1 oktober 2016.
3. Instemmen met het concept Besluit maatschappelijke ondersteuning 2017.
4. Het concept Besluit en de bijbehorende notitie gedurende 4 weken ter visie te leggen.
5. Een bedrag van € 183.726,- door begrotingswijziging binnen maatwerkvoorzieningen Wmo
realiseren (raadsbesluit).
Inleiding
Aanleiding
Van diverse kanten, zowel lokaal als landelijk, komt naar voren dat eigen bijdragen Wmo
drempelverhogend werken. In bijgaande notitie (met bijlagen) is hier nader bij stilgestaan.
Inwoners betalen nooit meer dan de kosten van de voorziening. Dat kan oplopen tot € 60,- per uur voor
Begeleiding Individueel. Het voorstel is een plafond in te bouwen van € 21,- per uur. Voor Begeleiding
Groep is het voorstel helemaal geen eigen bijdrage meer te vragen.
De Sociale Adviesraad wil graag dat de eigen bijdragen in hoogte nog verder dalen. Wij willen graag eerst
weten welk bedrag het CAK over 2016 aan de gemeente overmaakt aan ontvangen eigen bijdragen. Dan is
duidelijker welke financiële ruimte er is. Bovendien stijgt het aantal vragen maatwerkvoorzieningen Wmo
substantieel. Er is een analyse in de maak om na te gaan wat de (financiële) gevolgen hiervan zijn.

Kader
Ministerieel besluit maatschappelijke ondersteuning en verordening/besluit maatschappelijke ondersteuning
gemeente Harderwijk
Alternatieven
Huidige regeling in stand houden.
Beoogd effect
De financiële drempel om een maatwerkvoorziening Wmo aan te vragen verlagen.
Argumenten
1. Eigen bijdragen Wmo verlagen door het uurtarief te bepalen op € 21,- en bij Begeleiding groep
geen eigen bijdrage te vragen. De huidige korting op het nominale deel van de eigen bijdrage te
continueren.
Door de aanpassingen door te voeren vindt enige drempelverlaging ‘toegang
maatwerkvoorzieningen Wmo’ plaats.
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Ingangsdatum 1 oktober 2016.
Door de begrotingswijziging is een eerdere datum niet mogelijk. De wijzigingen doorvoeren op een
later moment is wel mogelijk.
Instemmen met conceptbesluit
Het conceptbesluit is grotendeels gelijk aan het nu nog geldende besluit. Artikel 3 onder 2 en 3
laten een juridische vertaling zien van hetgeen onder 1. is vermeld.
Vier weken ter visie
Het voorgenomen besluit treft burgers in hun belangen. Daarom is ter visie legging nodig. Mochten
er geen inspraakreacties komen, dan kan tot uitvoering worden overgegaan. Komen er wel
reacties, dan volgt er een nader collegevoorstel.
Begrotingswijziging van € 183.726,Het budget eigen bijdragen Wmo biedt onvoldoende financiële ruimte om de verlagingen op te
vangen. Daarom is er binnen de maatwerkvoorzieningen Wmo een verschuiving van middelen
nodig.

Financiën
In bijgaande notitie is nader ingegaan op de financiële gevolgen. Naar verwachting zijn de inkomsten uit
eigen bijdragen Wmo € 66.500,- hoger dan begroot. Hiervoor is geen nadere besluitvorming nodig. We
gaan ervanuit dat er € 233.726,- aan ombuigingen plaatsvindt. Het resterende bedrag van € 183.726,- kan
door begrotingswijziging binnen maatwerkvoorzieningen Wmo worden gerealiseerd. Daarvoor is een
raadsbesluit nodig.

Communicatie
Naast publicatie via de gemeentepagina gaat het vooral om mondelinge communicatie door klantmanagers
Wmo. Zij informeren inwoners over de hoogte van de eigen bijdrage en de eventuele gevolgen. Bij
gevolgen gaat het bijvoorbeeld over de vraag of mensen gezien het door hen te betalen bedrag aan eigen
bijdrage niet beter zelf een oplossing kunnen realiseren en zo ja hoe ze dat dan kunnen doen.

Uitvoering .
De werkwijzes van de backoffice Wmo, waaronder de beschikkingteksten, zullen tijdig worden aangepast.
Evaluatie
De verwachting is nu dat een trainee een onderzoek gaat doen naar o.a. het drempelverhogende effect van
de eigen bijdrage.
Bijlagen
In één bestand zijn de volgende bijlagen toegevoegd:
1.
Notitie hoogte eigen bijdrage Wmo
a.
Enkele voorbeelden van de berekening van een eigen bijdrage Wmo.
b.
CAK: aantal klanten en zorguren HBH per inkomenscategorie in 2016
c.
Advies van de Sociale Adviesraad Harderwijk, 18 juli 2016
d.
Bekendmaking en ter visie legging

