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Geachte heer Penninga,
Op 29 november ontvingen wij uw advies over de Eigen bijdrage Wmo 2017. De Adviesraad heeft
positief geadviseerd over dit voorstel, waarvoor onze dank. Daarnaast plaatst u enkele vragen en
opmerkingen in uw advies. In deze brief leest u onze schriftelijke reactie op deze opmerkingen en
vraag.
In uw brief plaatst u een aantal opmerkingen:
1. De mate waarin de onderzoeksmethode geschikt is om zorgmijding te onderzoeken.
Het in kaart brengen van zorgmijden is ingewikkeld. De gekozen onderzoeksmethode is niet perfect,
maar geeft een eerste inzicht in mogelijke aspecten van zorgmijding. In het onderzoek is getracht een
beeld te krijgen van mogelijke zorgmijding door Wmo cliënten uit 2015 te bevragen naar de effecten
van de eigen bijdrage Wmo. Dit is niet volledig dekkend maar geeft wel inzicht in twee aspecten:
Zien cliënten van een volgende voorziening af omdat de extra kosten van de eigen bijdrage hun te
veel wordt? Bijvoorbeeld nadat cliënt een rolstoel ontvangt afzien van de huishoudelijke hulp
vanwege de te hoge kosten.
Daarnaast geeft deze opzet inzicht in cliënten die na of in de loop van 2015 af hebben gezien van
ondersteuning vanuit de Wmo vanwege de eigen bijdrage.
Het college roept u daarnaast op om mogelijke signalen van zorgmijding die u ontvangt als Adviesraad
te delen met de gemeente via uw contactpersoon binnen de beleidsafdeling of bij het Sociaal Team.

2.

De groep die de compensatie het meeste nodig heeft, wordt het minst geholpen door de nieuwe
regels.
Specifieke maatregelen voor de geïdentificeerde doelgroep zijn binnen de CAK parameters niet
mogelijk. Een aanpassing voor één doelgroep leidt (door de systematiek van het CAK) tot relatief

Postadres Postbus 100. 2 91 0 AC Nieuwerkerk aan den IJssel T 0 1 8 0 - 3 3 0 3 0 0 F 0 1 8 0 - 3 30 329 Egemeente@zuidplas.nl www.zuidplas.nl
Gemeentehuis Raadhuisplein 1. 2914 KM Nieuwerkerk aan den IJssel

Locatie De S a ffie r Kleinpolderlaan 4. 2 911 PA Nieuwerkerk aan den IJssel

gemeente

ïïz Zuidplas
onderwerp

ons kenmerk

Reactie op ADVIES Adviesraad Eigen bijdrage Wmo 2017

1)16.007639

dezelfde aanpassing voor andere doelgroepen. M.a.w. een verandering in bijvoorbeeld de
inkomensgrens leidt tot dezelfde aanpassing (relatief) voor de overige doelgroepen. Dit maakt het niet
mogelijk om een gerichte aanpassing door te voeren binnen de eigen bijdrage Wmo voor een
specifieke doelgroep.
Daarnaast is de geconstateerde armoedeval voor het grootste deel het gevolg van landelijk beleid
(belastingen en toeslagen) en de inkomensgrenzen die daar gehanteerd worden. Compensatie hiervan
door middel van de eigen bijdrage probeert met de eigen bijdrage landelijk beleid op het gebied van
belastingen en toeslagen te repareren.
Ten slotte is het in uitzonderlijke gevallen mogelijk om een beroep te doen op de hardheidsclausule
zoals omschreven in artikel 18, lid 1 van de Verordening maatschappelijke ondersteuning 2016. Hierin
staat:
Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van de aanvrager afwijken van de bepalingen van
deze verordening, indien toepassing van de verordening tot onbillijkheden van overwegende aard leidt.

3. Aandacht voor goede communicatie
Het college deelt de mening dat goede communicatie richting inwoners over de hoogte van de eigen
bijdrage belangrijk is.
De inkomensgegevens die het CAK gebruikt komen van de belastingdienst en gaan uit van het
inkomen van twee jaar geleden. Dit maakt het in gesprek met de inwoners lastig om een exacte
weergave te geven van de hoogte van de eigen bijdrage. Op basis van de calculator op de website van
het CAK is het wel mogelijk om hier een inschatting van te maken op basis van de gegevens die een
inwoner aanlevert. Daarnaast is deze calculator ook beschikbaar als app voor smartphone en/of tablet.
Ook hiervoor geldt dat juiste inkomensgegevens van belang zijn om een goede inschatting te kunnen
maken.

Tot slot stelt u het college één vraag:
1. Het verzoek om het marginale tarief te verlagen van 12,5% naar 10%
Het college ziet af van een verdere verlaging van het marginaal tarief van 12,5% naar 10%. De
belangrijkste argumenten om dit te doen zijn:
De voorgestelde wijzigingen leveren al substantiële kostenbesparingen op voor inwoners
(variërend van 16,7% tot 100% minder eigen bijdrage in 2017).
Een aanpassing van het marginaal tarief bevoordeelt ook een grote groep voor wie dit
financieel niet noodzakelijk is.
Tot op heden is er geen zorgmijding bekend bij de gemeente door de eigen bijdrage.
Een aanpassing van het marginaal tarief naar 10% leidt naar schatting tot €35.000 minder
inkomsten. De Zorg en Wmo zijn de scherprechter in de begroting van de gemeente. Dit
maakt een dergelijke aanpassing op dit moment onwenselijk.
Wij hopen hiermee naar voldoening gereageerd te hebben op uw opmerkingen en vraag. Mocht u nog
vagen hebben, dan kunt u contact opnemen met Leo Burger via bovenstaande telefoonnummer (ma
t/m do) of via e-mail: l.burqer@zuidplas.nl.
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Met vriendelijke groet,
Namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zuidplas,
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