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Wat adviseert het college te besluiten?
1.

In te stemmen met het wijzigen van artikel 1 en artikel 16 van de Verordening
maatschappelijke ondersteuning Oss en artikel 16 van de Toelichting op de
Verordening maatschappelijke ondersteuning Oss.

Wat is de aanleiding voor dit advies?
Het kabinet voert met ingang van 1 januari 2020 een abonnementstarief in. Ieder huishouden
dat gebruik maakt van een 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 landelijk al een tussenvariant ingevoerd
waarbij huishoudens die gebruik maken van Wmo-voorzieningen een vast tarief van € 17,50
per vier weken betalen. Met de introductie van het abonnementstarief (en de tussenvariant) is
de hoogte van de eigen bijdrage niet langer afhankelijk van zorgomvang, inkomen en
vermogen.
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 Wmovoorzieningen geen bijdrage verschuldigd is. De gemeente Oss hanteert het wettelijke
maximumtarief als bijdrage voor Wmo-voorzieningen. Er worden op dit moment geen
voorzieningen uitgezonderd van de eigen bijdrage. Oss voert wel minimabeleid waarbij op
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basis van een inkomensgrens de bijdrage niet verschuldigd is. Via de aanvullende
ziektekostenverzekering (AZOSS) krijgen minima de eigen bijdrage terug. Daarnaast wordt
geen eigen bijdrage opgelegd als er sprake is van schuldhulpverlening. Om dit eigen
bijdragebeleid voort te kunnen zetten en te voldoen aan de nieuwe wettelijke bepalingen, is
een technische aanpassing nodig in de Verordening maatschappelijke ondersteuning Oss en in
de Nadere regels en Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Oss.
Welk resultaat willen we bereiken?
We willen in aansluiting op de wettelijke invoering van het abonnementstarief een actuele
verordening, nadere regels en beleidsregels passend bij het bijdragebeleid in Oss.
Welke argumenten zijn er voor dit advies?
1.1 Hierdoor kunnen we het bestaande beleid 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 onderdelen worden aangepast.
Wat zijn tegenargumenten of risico’s?
1.1 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.
Waar moeten we rekening mee houden?
a. Financiën
De wijzigingen in de verordening, nadere regels en beleidsregels zijn niet van invloed op de
financiën. Het gaat om technische aanpassingen, het lokale eigen bijdragebeleid wijzigt niet.
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Het is wel aannemelijk dat de invoering van het wettelijke abonnementstarief leidt tot een
stijging van de kosten. Dit effect is al zichtbaar bij de tussenvariant in 2019. Er is een afname
van inkomsten uit eigen bijdragen en een toename van het aantal Wmo-aanvragen te
verwachten. Dit staat los van de aanpassingen in de verordening en nadere regels en
beleidsregels die noodzakelijk zijn om het eigen bijdragebeleid te kunnen blijven voeren. Het
ministerie van VWS monitort de effecten van de invoering van het abonnementstarief.
b. Privacy
De aanpassingen in de verordening en in de nadere regels en beleidsregels geven geen
privacy risico’s.
c. Communicatie
Publicatie gebeurt na vaststelling door de gemeenteraad en college op de gebruikelijke manier
(website, gemeenteblad, www.overheid.nl).
Inwoners worden door het Centraal Administratiekantoor (CAK) en door medewerkers van de
gemeentelijke toegang Wmo op de hoogte gesteld van de invoering van het
abonnementstarief.
De kenniskring Wmo van de ASD wordt na vaststelling door het college geïnformeerd over
deze technische aanpassing.
d. Uitvoering
Medewerkers van de toegang Wmo worden geïnformeerd over de wijzigingen in de
verordening, nadere regels en beleidsregels zodat zij inwoners tijdens de gesprekken kunnen
informeren over het abonnementstarief.
De afdeling Inkoop is op de hoogte van de invoering van het abonnementstarief en brengt de
overeenkomsten met zorgaanbieders hiermee in lijn.
e. Overlegd met
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Driehoek Wmo (José van den Elzen (beleidsmedewerker MM-MO), Wilma van der Wielen
(Teamleider Zorg), Anne de Jong (kwaliteitsmedewerker Bedrijfsvoering Sociaal Domein)
en Ester van Dijk (contractmanager CMI)



Ingrid de Haas (projectleider implementatie abonnementstarief)
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Samenvatting
Het kabinet voert met ingang van 1 januari 2020 een abonnementstarief in. Ieder huishouden
dat gebruik maakt van een 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, nadere regels en beleidsregels.

