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AAN DE RAAD
Voorstel
1. In te stemmen met de wijzigingen in de Wmo-verordening met betrekking tot het
abonnementstarief.
2. De wijzigingsverordening ter vaststelling aan de gemeenteraad voorleggen.
3. De Participatieraad te informeren als reactie op hun advies conform bijgaande brief.
Inleiding
Voor maatwerkvoorzieningen verstrekt onder de Wmo 2015 wordt een eigen bijdrage
gevraagd. Deze bijdrage was tot 1 januari 2019 inkomensafhankelijk. Inwoners met een
modaal inkomen en hoger kregen vaak te maken met een hoge eigen bijdrage voor de
ingezette voorziening(en). Dit kon leiden tot het mijden van zorg en een stapeling van kosten
wanneer er meer maatwerkvoorzieningen worden ingezet. Het rijk heeft besloten dat er een
abonnementstarief dient te worden gehanteerd in de bijdrage voor de ingezette
voorzieningen. Dit tarief is momenteel € 17,50 per vier weken en vanaf 2021 € 19.- per
maand.
2019 is een overgangsjaar voor het abonnementstarief. Het tarief werd al in rekening
gebracht voor maatwerkvoorzieningen en nog niet voor algemene voorzieningen. Vanaf
2020 vallen algemene voorzieningen met een structureel karakter ook onder het
abonnementstarief. We moeten als gemeente opnieuw de lokale keuzen bepalen ten
aanzien van de eigen bijdrage. Deze zijn:
 We brengen het abonnementstarief in rekening voor maatwerkvoorzieningen die ingezet
worden voor onze inwoners vanuit de Wmo. Het college houdt de ruimte om in specifieke
situaties de afweging te maken dat een bijdrage averechts zou werken en dan niet
verschuldigd is.
 Voor activerend werk wordt geen abonnementstarief in rekening gebracht.
 In afwijking van andere maatwerkvoorzieningen wordt voor vervoer een opstaptarief van
€ 0.95 in rekening gebracht en een kilometerprijs van € 0.17.
In principe brengen we géén eigen bijdrage in rekening voor algemene voorzieningen. Met
uitzondering van:
 Een bijdrage in de kosten van de verbruiksmaterialen en consumpties bij
dagbestedingsactiviteiten. NB momenteel is er in Overbetuwe nog geen dagbesteding als
algemene voorziening. We verwachten wel dat deze er gaat komen, daarom nemen we
deze uitzondering al op.
 Een bijdrage van € 10.- per voucher voor huishoudelijke ondersteuning met een
maximum van 78 vouchers per jaar.
 Voor collectief vervoer bedraagt het opstarttarief € 3.15 en de ritbijdrage € 0.49 per
kilometer.
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Doel en beoogd effect
Invulling geven aan de verdere implementatie van het abonnementstarief in de Wmo 2015.
Argumenten
1.1 De wijzigingen in de verordeningen worden vastgesteld
Met ingang van 1 januari 2021 verandert het wettelijke abonnementstarief. Onze
verordening, met daarin de lokale keuzes, moet hierop aansluiten.
2.1 Het college legt de verordening voor aan de raad
Het vaststellen van een verordening is een bevoegdheid van de raad.
3.1 Het college verzend de brief aan de Participatieraad
De participatieraad is ons adviesorgaan voor nieuw beleid. Een verordening valt
hieronder. De Participatieraad heeft positief geadviseerd op de wijziging van de
verordening. In bijgaande brief uitten we onze dank voor hun snelle reactie.
Kanttekeningen en risico’s
1.1 Aanzuigende werking op de zorgvraag
Eerder was de eigen bijdrage inkomensafhankelijk. We zagen daardoor dat er zorg werd
gemeden. Door het inkomensafhankelijke abonnementstarief werd gevreesd voor een
groter wordende zorgvraag. In dit overgangsjaar is dat niet gebleken.
Financiën
Aanpassing van de verordening heeft geen financiële consequenties. Wel kan de invoering
van het abonnementstarief een kleine aanzuigende werking hebben. We zullen dit nauw
volgen.
Vervolg
Planning
Per 1 januari 2020 wordt de gewijzigde verordening van kracht. Onze systemen zullen we
daarop inrichten.
Communicatie
De wijzigingen moeten zowel intern bekend zijn, als bij inwoners die gebruik maken van
Wmo-voorzieningen. We zullen een communicatieplanning maken zodat iedereen tijdig
geïnformeerd is.
Participatie
De wijzigingen zijn voorgelegd aan de participatieraad. Het advies van de participatieraad is
bijgevoegd, evenals de concept-reactiebrief van het college.
Evaluatie
De verordening wordt herzien wanneer dit opportuun is.
HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS,
de gemeentesecretaris,
de burgemeester,
mr. M.F.H. Knaapen

R.P. Hoytink-Roubos

1. Relevante stukken
1. Advies participatieraad – Corsanummer 19bij12311
2. Reactiebrief aan Participatieraad – Corsanummer 19rv000116
Portefeuillehouder: R.W.M. Engels
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De behandelend ambtenaar is M. Boscha. Technische vragen dienen uiterlijk de
donderdagmorgen om 08.00 uur voor de betreffende politieke avond te worden gesteld
via griffie@overbetuwe.nl.
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