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Samenvatting:
Het kabinet voert met ingang van 1 januari 2020 een abonnementstarief in. Ieder huishouden dat
gebruik maakt van één of meerdere voorzieningen in de Wet maatschappelijke ondersteuning
2015 (Wmo 2015) zal een eigen bijdrage van 19 euro per maand betalen. Als opstap naar het
abonnementstarief in 2020 is in 2019 al een tussenvariant ingevoerd waarbij huishoudens die
gebruik maken van Wmo-voorzieningen een vast tarief van € 17,50 per vier weken betalen. Met
de komst van het abonnementstarief (en de tussenvariant) is de hoogte van de eigen bijdrage niet
langer afhankelijk van zorgomvang, inkomen en vermogen.
Om het eigen bijdragebeleid voort te kunnen zetten is een technische aanpassing nodig in de
Wmo-verordening.
Voorgesteld besluit:
Het vaststellen van de eerste wijziging op de Verordening maatschappelijke ondersteuning
gemeente Boekel 2018.
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Inleiding
Het kabinet voert met ingang van 1 januari 2020 een abonnementstarief in. Ieder huishouden dat
gebruik maakt van één of meerdere voorzieningen in de Wet maatschappelijke ondersteuning
2015 (Wmo 2015) zal een eigen bijdrage van 19 euro per maand betalen. Als opstap naar het
abonnementstarief in 2020 is in 2019 al een tussenvariant ingevoerd waarbij huishoudens die
gebruik maken van Wmo-voorzieningen een vast tarief van € 17,50 per vier weken betalen. Met de
komst van het abonnementstarief (en de tussenvariant) is de hoogte van de eigen bijdrage niet
langer afhankelijk van zorgomvang, inkomen en vermogen.
Om het eigen bijdragebeleid voort te kunnen zetten is een technische aanpassing nodig in de
Wmo-verordening.
Relatie met eerdere besluitvorming:
De Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Boekel 2018 is door de
gemeenteraad vastgesteld op 14 december 2017.
Beoogd resultaat:
We willen in aansluiting op de wettelijke invoering van het abonnementstarief beschikken over een
actuele verordening passend bij het bestaande bijdragebeleid in Boekel.
U wordt gevraagd in te stemmen met de eerste wijziging op de Verordening, meer specifiek artikel
1 en artikel 16, van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Boekel 2018. De
precieze wijzigingen zijn opgenomen in het Raadsbesluit.
Keuzemogelijkheden:
Gemeenten hebben bij het vaststellen van de eigen bijdrage voor Wmo-voorzieningen weinig
beleidsruimte. Gemeenten kunnen bepalen dat een lagere bijdrage verschuldigd is dan het
wettelijke maximumtarief. Ook kunnen gemeenten bepalen dat voor bepaalde Wmo-voorzieningen
geen bijdrage verschuldigd is. De gemeente Boekel hanteert het wettelijke maximumtarief als
bijdrage voor Wmo-voorzieningen. Er worden op dit moment geen voorzieningen uitgezonderd
van de eigen bijdrage. Wel zijn en blijven de regiotaxi en De Pionier uitgesloten van het
abonnementstarief.
Argumenten:
1.

Een technische wijziging is nodig om het bestaande beleid te kunnen blijven uitvoeren.

De wet schrijft voor dat de gemeenteraad bij verordening vastlegt of en wanneer een bijdrage in de
kosten voor Wmo-voorzieningen is verschuldigd. Om het huidige bijdragebeleid te kunnen blijven
voeren en aan te sluiten bij de wetswijziging abonnementstarief, moet de verordening op artikel 1
en artikel 16 worden aangepast.

Z/041246 AB/026179

2.

Betaalbaarheid van de Wmo staat onder druk.

Het abonnementstarief heeft een aanzuigende werking. Het aantal indicaties is in 2019 sterk
gestegen, de druk op de toegang en dus op het Dorpsteam neemt toe. Ook inwoners die voorheen
zelf zaken regelden of betaalden, doen nu een beroep op de Wmo. De inkomsten uit eigen
bijdragen zijn gedaald. De kosten zijn juist gestegen. Om de betaalbaarheid en uitvoerbaarheid
(zorgaanbieders en leveranciers kampen met personeelstekorten) van de Wmo niet verder onder
druk te zetten, wordt geadviseerd het huidige beleid voort te zetten.
3.

Om het huidige bijdragebeleid voort te zetten moet het kleinschalig collectief vervoer bij
verordening worden uitgezonderd van het abonnementstarief.

Voor het kleinschalig collectief vervoer wordt een bijdrage per rit en een opstaptarief gevraagd als
bijdrage. Om dit voort te kunnen zetten na de wetswijziging abonnementstarief, moet dit expliciet
geregeld worden in de verordening. Doen we dit niet dan geldt ook voor het collectief vervoer het
vaste abonnementstarief van 19 euro per maand. Omdat de bijdrage nooit meer mag bedragen
dan de kostprijs van een voorziening zou dit betekenen dat alle ritten en de bijbehorende kosten
per gebruiker moeten worden gemonitord. Dit brengt hoge uitvoeringskosten met zich mee. Het
Rijk heeft het daarom mogelijk gemaakt om deze voorziening uit te zonderen van het
abonnementstarief. Dit is in regionaal verband besproken waarbij een tekstvoorstel is gedaan voor
het wijzigen van de verordening waarbij de huidige bijdragesystematiek met ritprijzen in stand blijft
(zie raadsbesluit, artikel 16, lid 8).
4.

De Pionier valt niet onder het abonnementstarief.

De Pionier biedt dagactiviteiten voor senioren in Venhorst. Omdat het hier over een voor iedereen
toegankelijke voorziening gaat, is deze aangemerkt als een algemene voorziening in de Nadere
Regels 2018 gemeente Boekel. De Pionier valt echter niet onder het abonnementstarief omdat het
hier geen duurzame hulpverleningsrelatie betreft: de Pionier werkt met wisselende vrijwilligers,
heeft een inloopfunctie waardoor ook incidentele deelname mogelijk is. Daarbij willen we juist bij
een laagdrempelige ‘wijkvoorziening’ zoals de Pionier de administratieve lasten van een
abonnementstarief voorkomen. Toegang is zonder indicatie vanuit de gemeente mogelijk, de
bijdrage wordt door de inwoner betaald aan De Pionier en vervolgens gebruikt om de kosten te
dekken. Wel moeten dat de kosten voor deze algemene voorziening volgens de Wmo2015 in de
Verordening worden opgenomen (zie raadsbesluit, artikel 16, lid 9).
Financiële gevolgen en risico’s
De wijzigingen in de verordening zijn niet van invloed op de financiën. Het gaat om technische
aanpassingen, het lokale eigen bijdragebeleid wijzigt niet. De landelijke invoering van het
wettelijke abonnementstarief leidt wel tot een stijging van de kosten. Het ministerie van VWS
monitort de effecten van de invoering van het abonnementstarief. Op dit moment loopt eveneens
een analyse van de effecten in onze regio. Zodra hierover meer bekend is, worden College en
raadsleden geïnformeerd.
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Communicatie:
a.
b.
c.

Publicatie gebeurt na vaststelling door de gemeenteraad op de gebruikelijke manier
(gemeenteblad, www.overheid.nl).
Inwoners worden door het Centraal Administratiekantoor (CAK) op de hoogte gesteld
van de invoering van het abonnementstarief.
De ASD is geïnformeerd over deze technische aanpassing.

Voorstel:
Het vaststellen van de eerste wijziging op de Verordening maatschappelijke ondersteuning
gemeente Boekel 2018.
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Bijlage bijgevoegd:
-Raadsbesluit eerste wijziging van de Verordening maatschappelijke ondersteuning
gemeente Boekel 2018
-De Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Boekel 2018
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