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Resultaten onderzoek
Eigen bijdrage Wmo

Geachte leden van de Raad,

In de afgelopen periode hebben wij verschillende malen met u gesproken over de hoogte en opbouw van
de eigen bijdrage voor Wmo-voorzieningen die wij in Lansingerland hanteren. Hierbij zegden wij u toe
dat wij voor het einde van het jaar een onderzoek af zouden ronden over de gevolgen van de hoogte van
de eigen bijdrage en de mogelijkheden om deze aan te passen. Als bijlage bij deze brief treft u dit
onderzoek aan.
Vier mogelijke aanpassingen eigen bijdrage
In de bijgaande notitie met kenmerk T16.08807 beschrijven wij de opbouw en aanpassingsmogelijkheden
van de systematiek op basis waarvan de eigen bijdrage wordt bepaald. Omdat het hier gaat om een
algemene berekeningssystematiek, waarvan de uitkomst per huishoudens anders uitvalt, heeft dit stuk
een relatief technisch karakter. Hierbij speelt mee dat wij wegens privacywetgeving niet over alle
gewenste gegevens kunnen beschikken voor het beoordelen van de noodzaak en gevolgen van
aanpassingen van het beleid.
Op basis van het beeld uit het onderzoek identificeren wij vier doelgroepen die extra aandacht
verdienen. Hieraan koppelen wij vier concrete aanpassingen van het beleid die de lastendruk door de
eigen bijdrage op deze groepen verlagen. Een vijfde doelgroep wordt bereikt door de aanpassingen in de
eigen bijdrage systematiek die de Rijksoverheid per 1 januari 2017 heeft aangekondigd. In de onderstaande tabel hebben wij de aandachtsgroepen en de hieraan gekoppelde maatregelen samengevat.
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Aandachtsgroep
A. Cliënten met een zeer laag inkomen
B. Cliënten met een laag tot modaal inkomen

C. Cliënten met een specialistische indicatie

D. Cliënten met een combinatie van een hoge
zorgbehoefte en hoog inkomen
E. Generieke verlaging eigen bijdrage en
ontlasting chronisch zieken

Voorstel
Verlagen van de maximale eigen bijdrage voor
huishoudens met een inkomen van max. € 15.000,Inkomensdrempel verhogen met 25%
Gelijkstellen/verlagen uurtarieven voor:
a. basis- en specialistische Huishoudelijke
ondersteuning (HO);
b. basis- en specialistische Begeleiding Individueel
(BGI) en Begeleiding Groep (BGG).
Eigen bijdrage maximaliseren op € 700,- per
periode (4 weken)
Aanpassing vanuit het Rijk per 1/1/2017:
aanpassing algemene grondslagen berekening van
de eigen bijdrage

Wij wijzen u erop dat er, afhankelijk van de huishoudenssituatie, overlap kan zitten tussen de
verschillende onderdelen van het voorstel. Dit zal met name het geval zijn bij middeninkomens die nu
onder de maximale eigen bijdrage zitten.
Besluitvorming: onderdeel van beleidsplan sociaal domein
Momenteel leggen wij de laatste hand aan het beleidsplan over het sociaal domein 2018-2022. Een
onderdeel van dit beleidsplan is een afweging tussen verschillende beleidsaanpassingen en
intensiveringen door middel van beleidsaccenten. Omdat wij hechten aan de integraliteit van de
besluitvorming binnen het sociale domein stellen wij voor om de besluitvorming over de implementatie
van de mogelijke aanpassingen in dit traject op te nemen. Concreet zullen wij hiertoe een extra
beleidsaccent toevoegen: ‘tegengaan zorgmijding door kwetsbare inwoners’.
Planning
Het beleidsplan staat op 23 februari 2017 in uw raadsvergadering geagendeerd. Indien u bij deze
afweging kiest voor het uitwerken van het betreffende beleidsaccenten zullen wij een besluit hiertoe
voorbereiden voor de gemeenteraad van 20 april 2017. De gekozen wijzigingen kunnen dan met ingang
van 1 mei 2017 van kracht worden.
Met een vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Lansingerland

drs. ing. Ad Eijkenaar
Secretaris

drs. Pieter van de Stadt
Burgemeester

Bijlage(n):

Notitie mogelijkheden aanpassing Eigen Bijdrage (T16.08807)
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