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Aan de raad,
1. Onderwerp
Voorstel tot het afschaffen eigen bijdrage begeleiding en dagbesteding op grond van de Wmo
2. Uitgangssituatie (WAAROM?)
a. Aanleiding
Op dit moment kennen we binnen het sociaal domein voor alle maatwerkvoorzieningen een eigen
bijdrage. In verband met de toegankelijkheid van de begeleiding en dagbesteding is het van belang
dat voor deze voorzieningen de eigen bijdrage afgeschaft wordt. Indien mensen namelijk daardoor
afzien van begeleiding is dat voor betrokkenen zelf een groot risico. Deze mensen hebben vaak
weinig inzicht in hun eigen problematiek en problemen kunnen zich daardoor opstapelen.
Verder is het ook voor de maatschappij als geheel zeer onwenselijk. Deze mensen blijven buiten het
zicht van de zorginstanties (zogenaamde zorgmijders) en hun situatie kan verder escaleren. Wanneer
langdurige zorg ingezet moet worden, kost het de gemeenschap uiteindelijk veel meer.
Kortom als door de eigen bijdrage mensen geen zorg aannemen is uiteindelijk voor de mensen zelf,
maar ook de samenleving geen goede ontwikkeling.
b. Huidige situatie/ probleemstelling
Het is van belang dat mensen tijdig de begeleiding en of dagbesteding geboden wordt die
noodzakelijk is. Zo’n 80 % van de mensen die gebruik maakt van de WMO heeft een laag inkomen.
Steeds vaker zien we dat mensen afzien van (een deel van de) zorg omdat ze deze extra financiële
last er simpelweg niet bij kunnen hebben. Dit is een onwenselijke ontwikkeling.
Onder begeleiding worden activiteiten verstaan waarmee een persoon wordt ondersteund bij het
uitvoeren van algemene dagelijkse levensverrichtingen en bij het aanbrengen en behouden van
structuur in en regie over het persoonlijk leven.
Dagbesteding is er voor mensen die zelf geen activiteiten meer kunnen ondernemen en daardoor
weinig sociale contacten hebben. Dagbesteding is er ook voor de ontlasting van mantelzorgers.
Hiermee blijft het voor veel mensen mogelijk om thuis te kunnen blijven wonen. Dagbesteding is
bedoeld om structuur te bieden en een zinvolle invulling van de dag te geven. Daarbij helpt het om
de zelfstandigheid waar mogelijk te vergroten. Het gaat hier om structurele activiteiten onder
professionele begeleiding.

3. Gewenste situatie (WAT?)
a. Wat willen we bereiken?
We willen dat alle mensen die voordeel kunnen hebben bij begeleiding of dagbesteding, hiervan
zonder (financiële) hindernissen gebruik van kunnen maken. Daarmee helpen we mensen op korte
termijn en op den duur betekent dit minder inzet van noodzakelijke langdurige zorg.
b. Kaders
In artikel 9 van de nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Brunssum 2019 staat in
lid 1: “Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 20 lid 1 van de verordening Wmo, wordt op een
maatwerkvoorziening (in natura) en een PGB een eigen bijdrage door het CAK in rekening gebracht.”
Deze eigenbijdrage is over 2018 € 17,50 per vier weken en wordt m.i.v. 2020 € 19,- per maand. Men
spreekt ook van het zogenaamde abonnementstarief.
c. Argumenten en overwegingen
Uit gesprekken met wethouder L’Espoir en ambtenaren is gebleken dat de gemeente Brunssum bij
aanvragen voor maatwerkvoorzieningen inzet op een effectieve laagdrempelige intake. Burgers
worden snel en adequaat geholpen.
Het afschaffen van de eigen bijdrage moet niet gezien worden als financiële tegemoetkoming, maar
het verlagen van drempels. De toegang tot begeleiding en dagbehandeling is wezenlijk, waarmee
voorkomen kan worden dat mensen in grotere problemen terecht komen. Uit de praktijk blijkt dat
wanneer mensen niet tijdig de benodigde begeleiding krijgen er sprake kan zijn van oplopende
schulden waardoor er later bewindvoering en schuldhulpverlening ingezet moet worden. Dit brengt
dan weer extra kosten voor de gemeente met zich mee. Of er vinden uithuiszettingen plaats door
betalingsachterstanden, met alle gevolgen voor betrokkenen en de gemeente van dien.
In de praktijk lopen hulpverleners ook tegen vervuilde woningen aan, krijgen te maken met agressie
en geweldincidenten en treffen verwaarloosde/mishandelde kinderen en huisdieren aan. Allemaal
zaken die mogelijk met tijdige begeleiding en dagbesteding voorkomen hadden kunnen worden. We
hebben het hier dus over een zeer belangrijke voorziening voor zowel onze burgers alsook de
gemeente. Het mes snijdt in dit geval aan twee kanten.
d. Evaluatie
In juli 2020 zal het gewijzigd beleid geëvalueerd dienen te worden.
e. Financiële consequenties
De WMO kent meerder maatwerkvoorzieningen zoals hulp in de huishouding, vervoersvoorziening,
hulpmiddelen begeleiding en dagbehandeling. Voor de maatwerkvoorzieningen geldt een antistapelverbod. Dat betekent dat men slechts één keer een bijdrage betaalt, ook al maakt men van
meerdere maatwerkvoorzieningen tegelijk gebruik. Dus mensen die hulp in de huishouding én
begeleiding krijgen, betalen slechts één keer € 17,50 per 4 weken.
In 2018 ontvingen ongeveer 300 cliënten begeleiding op grond van de WMO. Als we ervanuit zouden
gaan dat al deze mensen geen beroep doen op een andere voorziening, dan zou dit voor Brunssum
ongeveer € 68.250,- minder aan inkomstenzijn. Daar echter in de praktijk veel mensen naast de
begeleiding ook nog gebruik van een andere Wmo-voorziening (bijv. hulp in de huishouding,
vervoersvoorziening en hulpmiddelen), zal het hiervoor genoemde bedrag veel lager uitvallen.
Verder betekent het ook minder administratieve handelingen. Dit zou een besparing zijn van
ongeveer 25 arbeidsuren per jaar.
Uit de jaarstukken 2018 blijkt dat er voor het verlies aan eigen bijdrage binnen het product van de
collectieve voorziening Wmo-nieuw ruimte is.

4. Bijlagen
- Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Brunssum houdende
regels omtrent maatschappelijke ondersteuning Nadere regels maatschappelijke ondersteuning
gemeente Brunssum 2019
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