Technische vragen
raadsvergadering 19 december 2019
Vaststelling verordening tot wijziging verordening maatschappelijke ondersteuning 2019 e.v. Meierijstad
Fractie

Vragen

Antwoorden

CDA

1. Het abonnementstarief wordt per 1-1-2020 vastgesteld op € 19,00 per
maand per gezin, ongeacht hoeveel voorzieningen.
Hoeveel aanvragen zijn er meer ingediend in 2019 t.o.v. 2018 en wat is de
verwachte toename voor 2020?

CDA

Wat kunnen de financiële gevolgen zijn voor Meierijstad wat betreft de
nieuwe regeling.

We zien met name bij de hulp bij de huishoudens het
aantal cliënten explosief toenemen. In 2018 hadden we
gemiddeld 1364 cliënten per maand. Eind 2018
hadden we 1388 cliënten. Met name de afgelopen
maanden zien we een grote stijging. De aantallen zijn
in oktober 2019 opgelopen naar 1641 cliënten. Dus
een toename van 253 cliënten.
Verwacht wordt dat het aantal cliënten nog door blijft
stijgen. Wat hiervan de financiële consequenties zijn
kunnen we op dit moment nog niet overzien, hier wordt
u t.z.t. uiteraard over geïnformeerd.
We hebben een tussenoplossing gevonden die voldoet
aan de eis in afwachting van de nieuwe wetgeving van
Minister de Jong omtrent Resultaatgericht indiceren

SP

1. De SP heeft het college onlangs nog gewezen op de uitspraak van de
Centrale raad voor beroep aangaande de rechtszekerheid van burgers
(‘schoon en leefbaar huis’). Wij kregen het antwoord dat het college zich
hier niet aan wilde gaan houden.

Kan de conclusie worden getrokken dat in de voorstelde wijziging van de
verordening u zich hier wel aan gaat houden?
2. Zo ja, waarom nu wel? Zo nee, waarom niet?

3. Zo ja, gaat u alle eerder afgegeven beschikkingen opnieuw bezien? En de
zorgaanvraag wordt dus in uren uitgedrukt?

4. Zo nee, waarom niet?

Hart

1. Als de gemeente de prijsverhoging van de regiotaxi zelf draagt, hoe hoog
is die kostenpost dan bij benadering?

Hart

2. Geldt de eigen bijdrage regiotaxi ook voor minima?
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Voorjaar 2019 heeft regionale samenwerkingsverband
Oss een onderzoek laten uitvoeren door Tim Robbe
hoe we kunnen voldoen aan de eis van CrvB. Eén van
de mogelijke opties was uitvoering geven aan Scenario
0+. Hierin handhaaft de gemeente het huidig beleid
(Resultaatgericht indiceren) en worden zorgaanbieders
gevraagd in het ondersteuningsplan naast activiteiten
en frequentie ook de uren per week op te nemen. Deze
uren zijn flexibel inzetbaar. Omdat het
ondersteuningsplan deel uit maakt van de beschikking
voldoen we hiermee aan de eis.
De lopende beschikkingen worden niet opnieuw
herzien. Vanaf 2020 gaan alle zorgaanbieders in de
nieuwe ondersteuningsplannen de uren vermelden. Bij
herindicatie wordt dit dan vervolgens voor lopende
indicaties gedaan
Dit vraagt teveel administratieve capaciteit voor zowel
Gemeente als Zorgaanbieder. Deze capaciteit is niet
beschikbaar en wenselijk
De verhoging van de eigen bijdrage van de klant levert
ongeveer € 20.000 op. Dus als we de prijsverhoging
niet doorvoeren, levert dit een kostenpost op voor de
gemeente van € 20.000
Minima betalen het instaptarief en ritprijs zoals
vastgesteld voor WMO-reizigers. Echter voor hen geldt
ook de hardheidsclausule in de Verordening artikel
11.1. Hierin is geregeld dat bij een onbillijke situatie

Hart

3. Wat is de reden dat de Adviesraad Sociaal Domein wederom de stukken
te laat kreeg?
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anders besloten kan worden. Daarnaast kan altijd een
beroep worden gedaan op de participatiegelden
Helaas loopt de (wettelijke) informatie voorziening naar
gemeente toe niet altijd gelijk met de vergadercyclus
van de ASD. In dit geval was de informatie over het
abonnementstarief in september pas beschikbaar voor
de gemeente. Voor tarieven regiotaxi waren we
afhankelijk van de voorstellen van het
samenwerkingsverband. Ook deze zijn pas in
september beschikbaar gekomen en in oktober
vastgesteld. We hebben hier met de ASD ook apart
over gesproken. Hierbij zijn afspraken gemaakt over de
betrokkenheid van de ASD bij het herzien van de totale
Verordening zoals die er nu ligt. Dit traject start in
januari 2020.

