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Voorstel / besluit:
De raad wordt voorgesteld om de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente
Heerhugowaard 2018 te wijzigen conform bijgaand raadsbesluit.
Inleiding
Eigen bijdrage / abonnementstarief Wmo
Mensen met een beperking of chronische ziekte hebben vaak te maken met verschillende kosten
in de zorg. Bijvoorbeeld het eigen risico voor de zorgverzekering en de eigen bijdrage op grond
van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (hierna: Wmo). De overheid wil iets doen aan deze
stapeling van zorgkosten. Daarom is in 2020 de eigen bijdrage in de Wmo vastgesteld op
maximaal 19 euro per maand, het zogenaamde abonnementstarief. Dit is ongeacht het aantal
Wmo-voorzieningen die iemand afneemt (artikel 2.1.4a vierde lid Wmo). Gemeenten kunnen er
voor kiezen om geen of een lagere eigen bijdrage te vragen, of een aparte bijdrage te vragen. Dit
moet dan bij verordening worden vastgesteld.
Aparte bijdrage voor Wmo vervoer (regio taxi)
De wetgever heeft het ook mogelijk gemaakt bepaalde voorzieningen uit te sluiten van het
abonnementstarief (artikel 3.8 eerste lid Uitvoeringsbesluit WMO). Ook dit moet bij verordening
worden bepaald. Vrijwel alle gemeenten maken gebruik van die beleidsvrijheid ten aanzien van
het collectieve Wmo-vervoer. Bij Wmo-vervoer worden lage ritprijzen gevraagd en het gebruik is
veelal incidenteel, waardoor het abonnementstarief van 19 euro per maand in vrijwel alle
gevallen duurder is voor de cliënt. Ook Heerhugowaard houdt vast aan lage ritprijzen en sluit
Wmo-vervoer uit van het abonnementstarief.
Abonnementstarief voor algemene voorzieningen
Het abonnementstarief kan ook gelden voor algemene voorzieningen (artikel 2.1.4 WMO). Ook
dat moet dan worden vastgelegd in de Verordening maatschappelijke ondersteuning. Voor
Heerhugowaard wordt een aparte bijdrage gevraagd voor de dienstenvouchers voor hulp in de
huishouding, in de vorm van een korting op het uurtarief.
Aanpassen van de Verordening maatschappelijke ondersteuning 2018
Het abonnementstarief en de afwijkingen voor Wmo vervoer en dienstenvouchers, moeten in de
verordening worden vastgelegd. Daartoe dient de voorgestelde wijzigingsverordening.
Beoogd effect
Inhoudelijk wijzigt er niets voor inwoners die een beroep doen op de WMO; de wijziging is
noodzakelijk om de bestaande handelswijze juridisch te borgen.
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Argumenten
- Indien de verordening niet wordt aangepast, is er geen juridische basis om bepaalde
voorzieningen uit te sluiten van de eigen bijdrage en kan er ook niet een andere regeling
worden getroffen ten aanzien van de eigen bijdrage.
- Wmo-vervoer. Omdat vervoer in belangrijke mate bijdraagt aan participatie,
zelfredzaamheid en het bestrijden van eenzaamheid, is het niet wenselijk om het hogere
abonnementstarief te vragen en daarmee het vervoer minder laagdrempelig te maken.
- De raad van gemeente Langedijk stelt dezelfde wijzigingen vast.
- De Cliënten Advies Raad plaatst geen kanttekeningen bij de voorgestelde wijzigingen.
Communicatie
De cliëntenadviesraad is geïnformeerd.
Financiële gevolgen
N.v.t.
Uitvoering
Het besluit van de raad wordt officieel gepubliceerd volgens de daarvoor geldende regels. Aan de
raad wordt voorgesteld om aan de wijziging terugwerkende kracht te verlenen tot 1 januari 2020.
Preventief toezicht
 Nee
Monitoring/Evaluatie
N.v.t.

Bijlagenr.

Titel/Onderwerp

Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard,
de secretaris,

de burgemeester,

Advies commissie Mens en Samenleving d.d. 19 mei 2020
RB2020024 Wijziging van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente
Heerhugowaard 2018
Akkoordstuk

Nr.:

RB2020024
Voor
Tegen

de Raad van de gemeente Heerhugowaard;

Allen
---

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 10 maart 2020;
gelet op het advies van de commissie Mens en Samenleving d.d. 19 mei 2020;
gelet op de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 en de Verordening maatschappelijke
ondersteuning gemeente Heerhugowaard 2018;
besluit
vast te stellen de volgende wijziging van de Verordening maatschappelijke ondersteuning
gemeente Heerhugowaard 2018
Artikel I
Artikel 17 wordt gewijzigd als volgt:

Bestaande tekst

Nieuwe tekst

Artikel 17 Regels voor bijdrage in de kosten
algemene voorzieningen (tariefsbijdrage) en
van maatwerkvoorzieningen (eigen bijdrage)

Artikel 17 Regels voor bijdragen in de kosten
van maatwerkvoorzieningen en algemene
voorzieningen

1a. Een cliënt is geen bijdrage in de kosten
verschuldigd voor het gebruik van een
algemene voorziening.
1b. Een cliënt is een bijdrage in de kosten
verschuldigd voor het gebruik van een
maatwerkvoorziening in natura dan wel in de
vorm van een pgb, zolang hij van de
maatwerkvoorziening gebruik maakt of
gedurende de periode waarvoor het pgb wordt
verstrekt,
1c. De hoogte van de eigen bijdrage wordt
vastgesteld overeenkomstig de systematiek
de bedragen en percentages zoals vastgelegd
in artikel 3.8 van het uitvoeringsbesluit Wmo
2015. Aan de hand van deze systematiek
worden jaarlijks de bedragen benoemd in het
financieel besluit maatschappelijke
ondersteuning Heerhugowaard.
2a. De bijdrage van een maatwerkvoorziening
of pgb wordt bepaald op de kosten die het
college voor de desbetreffende
maatwerkvoorziening of het pgb zelf maakt.

1a. Een cliënt is een bijdrage in de kosten
verschuldigd voor het gebruik van een
maatwerkvoorziening in natura dan wel in de
vorm van een pgb, zolang hij van de
maatwerkvoorziening gebruik maakt of
gedurende de periode waarvoor het pgb wordt
verstrekt.
1b. Een cliënt is een bijdrage in de kosten
verschuldigd voor een bij verordening
aangewezen algemene voorziening zolang de
cliënt van deze voorziening gebruik maakt.
2. De bijdragen voor maatwerkvoorzieningen
of pgb en voor bij verordening aangewezen
algemene voorzieningen, zijn gelijk aan de
kostprijs, maar maximaal € 19,00 per maand
voor de ongehuwde cliënt of de gehuwde
cliënten tezamen, tenzij geen of een lagere
bijdrage is verschuldigd op grond van
bepalingen in deze verordening.
3. In afwijking van artikel 17 lid 2 bedraagt de
bijdrage in de kosten van de
maatwerkvoorziening collectief vervoer voor
ritten tot en met 25 kilometer € 0,89 per rit
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2b. De bijdrage voor een
maatwerkvoorziening of pgb wordt
vastgesteld en geïnd door het CAK.
3. Voor een maatwerkvoorziening of pgb ten
behoeve van een woningaanpassing voor een
minderjarige is door de onderhoudsplichtige
ouders een eigen bijdrage in de kosten
verschuldigd ( zie artikel 17 lid 1 en 2 voor de
systematiek)
4. De eigen bijdrage voor opvang en
beschermd wonen wordt door de
centrumgemeente Alkmaar opgelegd. De
hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk
van het inkomen.

plus € 0,14 per kilometer. Voor ritten tussen
25 en 35 kilometer is de bijdrage € 0,89 per rit
plus € 1,86 per kilometer.
4. Bijdrage in de kosten van algemene
voorzieningen:
Een cliënt is een bijdrage verschuldigd in de
kosten voor het gebruik van de algemene
voorziening dienstenvoucher van € 7,50 per
uur.
5. De bijdragen in de kosten van een
maatwerkvoorziening of pgb worden
vastgesteld en geïnd door het CAK.
6. In afwijking van artikel 17, lid 1 sub a is de
eigen bijdrage níet verschuldigd voor:
- rolstoelen;
- een cliënt die de leeftijd van achttien jaar
nog niet bereikt heeft, met uitzondering van
een woningaanpassing zijnde een
bouwkundige of woontechnische ingreep in of
aan een woonruimte.

Artikel II
Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking en heeft een
terugwerkende kracht tot 1 januari 2020.
Heerhugowaard, 24 maart 2020
De Raad voornoemd,
de griffier,
G.J. de Graaf

de voorzitter,
A.B. Blase

