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Eigen bijdrage WMO
De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 5 juli 2017 behandelen Voorjaarsnota 2017.
Constaterende dat:
Staatssecretaris van Rijn heeft uitgesproken dat gemeenten zijn steun krijgen voor het dereguleren en/of
1
afschaffen van de inkomensafhankelijke bijdrage voor de WMO ;
mensen soms lang moeten wachten voordat ze duidelijkheid hebben over de hoogte van hun eigen bijdrage;
dit vooral komt door de complexiteit van de berekening op individueel niveau.
Overwegende dat:
het belangrijk is dat inwoners verantwoordelijkheid voelen voor de zorg en hulpmiddelen die ze gebruiken;
het kader van de Raad, zoals besproken in de raad van Langedijk en Heerhugowaard, de eigen bijdrage om
principe redenen is blijven bestaan;
er verschillende opties zijn om met de eigen bijdrage om te gaan, bijvoorbeeld gelijkstellen.
en gehorende de beraadslagingen.
Spreekt uit:
Een eigen bijdrage in de WMO wenselijk is, maar dat de berekening zorgt voor veel onduidelijkheid en administratieve
rompslomp die niet direct bijdraagt aan het welzijn van onze inwoners.
Verzoekt het college:
1.

2.
3.

De mogelijkheden te onderzoeken voor het versimpelen of gelijktrekken van de inkomensafhankelijke eigen
bijdrage voor de WMO met als doel een duidelijker beleid voor inwoners en snellere administratieve
afhandeling.
De kosten van het versimpelen of gelijktrekken van de eigen bijdrage inzichtelijk te maken en te komen met
een dekkingsvoorstel.
De gemeenteraad over de uitkomsten hiervan uiterlijk in de gemeenteraad van december 2017 in te lichten.
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http://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/van-rijn-steunt-afschaffeninkomensafhankelijke.9565863.lynkx

