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Z-11-09512 Maatschappij Rick Severijns Raadsvoorstel  

Nr.     3. Bestuur\3902  

B&W-besluit   16-04-2013 

Uitwisseling    

Raad    13-06-2013 

Agendanummer   13 

 

Onderwerp:  

Notitie eigen bijdrage 2013 ISD Bollenstreek 

 

 

Wij stellen voor: 

Om als zienswijze aan ISD Bollenstreek kenbaar te maken dat u instemt met:  

1. het toepassen van een eigen bijdrage/eigen aandeel voor alle individuele Wmo 

voorzieningen;  

2. geen eigen bijdrage/eigen aandeel te vragen aan personen jonger dan 18 jaar;  

3. de eigen bijdrage/het eigen aandeel op te leggen tot de wettelijke toegestane 

maximum norm;  

4. de eigen bijdrage/het eigen aandeel te laten vaststellen en te laten innen door het 

CAK en  

5. om bovenstaande per 1 juli 2013 in te laten gaan voor nieuwe klanten en per  

1 januari 2014 ook voor bestaande klanten.   

 

 

Bestaand kader:  

GR ISD Bollenstreek 

Wet Maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 

Aangenomen amendement 2544 op 27 oktober 2011 

 

Doelstelling:  

Met de invoering van een eigen bijdrage / eigen aandeel voor alle individuele Wmo 

voorzieningen beogen we:  

   De burger te stimuleren tot het maken van een zorgvuldige keus.  

   Het opheffen van de ongelijkheid in kosten tussen de diverse soorten individuele 

Wmo voorzieningen.  

   Het opheffen van de ongelijkheid met de overige ISD Bollengemeenten (Lisse, 

Teylingen, Noordwijkerhout en Noordwijk) die per 1 – 1- 2012 zijn gestart met de 

invoering van de eigen bijdrage / het eigen aandeel.    

 

 

Inleiding: 

In maart 2011 heeft ISD Bollenstreek een notitie opgesteld betreffende het vragen van een 

eigen bijdrage voor alle individuele Wmo voorzieningen in plaats van alleen voor de hulp 
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bij het huishouden. In principe is het de bevoegdheid van het DB van ISD Bollenstreek om 

hierover te besluiten, maar gezien de aard van het voorstel is toentertijd besloten om de 

notitie voor advies aan te bieden aan de Wmo adviesraden en de gemeenteraden in de 

gelegenheid te stellen een zienswijze hierop in te dienen.    

 

Onderdeel van het advies van de Wmo adviesraad was om deze notitie pas in behandeling 

te nemen na het vaststellen van nieuw Wmo beleid en de daarop aangepaste Wmo 

verordening.  

  

Op 27 oktober 2011 heeft de raad middels een amendement besloten om het advies van 

de Wmo adviesraad over te nemen in hun zienswijze. Alle andere ISD gemeenten (Lisse, 

Teylingen, Noordwijkerhout en Noordwijk) zijn in 2011 echter wel akkoord gegaan met de 

voorstellen in de notitie en zijn per 1-1-2012 met de uitvoering daarvan begonnen.   

 

Op 13 december 2012 is het nieuwe Wmo beleid Hillegom en de daarop aangepaste Wmo 

verordening door de raad vastgesteld.  De notitie eigen bijdrage is in geactualiseerde 

vorm  opnieuw aangeboden aan de Wmo adviesraad ter advisering en ligt nu voor aan de 

gemeenteraad voor het indienen van een zienswijze.  De notitie is inhoudelijk nagenoeg 

ongewijzigd gebleven met slechts een aanpassing van de nu geldende tarieven, jaartallen 

en procedures.  Toegevoegd zijn de ervaringscijfers 2012 van de overige ISD gemeenten 

en de actuele argumenten om akkoord te gaan met de voorstellen in de notitie.  

 

Argumenten: 

1.   We geven hiermee uitvoering aan het besluit van 27 oktober 2011.  

De zienswijze in het aangenomen amendement 2544 is als volgt:  

Als zienswijze in te dienen dat de raad er bij het DB van de ISD Bollenstreek op aandringt 

de besluitvorming over de voorstellen zoals deze zijn opgenomen in de notitie eigen 

bijdrage, uit te stellen tot het nieuwe Wmo beleid en de daaruit voortvloeiende Wmo 

verordening zijn vastgesteld.  

 

2.  We sluiten hiermee weer aan bij de overige gemeenten in de Bollenstreek.  

Hillegom heeft als enige Bollenstreekgemeente besloten om eerst nieuw Wmo beleid & 

verordening vast te stellen en pas daarna de notitie in behandeling te nemen.  Alle andere 

ISD Bollenstreekgemeenten zijn in 2011 wel akkoord gegaan met de voorstellen in de 

notitie en per 1-1-2012 met de uitvoering daarvan begonnen.  Indien Hillegom ook 

akkoord gaat met de notitie lopen we weer in de pas met de Bollenstreek en heffen we de 

ontstane ongelijkheid op.  

 

3.   We sluiten hiermee goed aan bij het nieuwe Wmo beleid.   

Het nieuwe Wmo beleid is gebaseerd op de kanteling, waarbij we een groter beroep doen 

op de eigen verantwoordelijkheid van de burger, diens sociale netwerk en het aanbod aan 

algemene en collectieve voorzieningen.  Doel daarbij is om het gebruik van de (veel 

duurdere) individuele voorzieningen zoveel mogelijk terug te dringen om de Wmo 

toekomstbestendig te maken. Met een eigen bijdrage zal de burger naar verwachting 
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zorgvuldiger de benodigde zorg inkopen en alleen gebruik maken van voorzieningen die 

strikt noodzakelijk zijn.   

 

4.  We passen hiermee de eigen bijdrage regeling éénduidig toe voor alle Wmo 

voorzieningen.  

Nu wordt in Hillegom alleen voor de hulp bij het huishouden een eigen bijdrage gevraagd, 

terwijl mensen met bijvoorbeeld alleen een scootmobiel of een woningaanpassing, 

ongeacht hun inkomen, niet hoeven te betalen.   Dit geeft een ongelijkheid in de kosten 

in relatie tot het soort voorziening.  Met het invoeren van een eigen bijdrage voor alle 

Wmo voorzieningen heffen de we deze ongelijkheid op.  

 

5.  We zorgen er wel voor dat de Wmo voorzieningen toegankelijk blijven.  

De eigen bijdrage is inkomensafhankelijk. Met het anti cumulatie beginsel en het wettelijk 

maximum wordt voorkomen dat de kosten voor de eigen bijdrage dusdanig opstapelen 

dat zorg ontoegankelijk wordt.   

 

6.   Beheersbaarheid van de kosten.  

Door verdergaande vergrijzing van onze samenleving en de tendens om mensen langer 

zelfstandig te kunnen laten wonen, neemt de vraag naar voorzieningen toe. Om de 

kosten beheersbaar te houden doen we een beroep op de financiële draagkracht van 

burgers.   

 

Financieel effect: 

 

Overzicht ervaringscijfers Bollenstreek 2012 t.o.v. 2011.    

Eigen bijdrage Hillegom Lisse Noordwijk Noordwijkerhout 

2011 301.913 391.596 379.986 252.853 

2012 316.017 438.371 431.290 280.468 

Verschil 14.104 46.775 51.304 27.615 

Verschil % 4,67 11,94 13,50 10,92 

Verschil % t.o.v. 

Hillegom 

0 7,27 8,83 6,25 

 

*  Bron jaarverslag 2012 ISD Bollenstreek. Gemeente Teylingen is in dit overzicht niet meegenomen omdat hun 

ervaringscijfers vervuild zijn met nabetalingen uit voorgaande jaren.  

 

Voor alle gemeenten geldt dat er in 2012 een stijging is van de opbrengsten van de eigen 

bijdrage ten opzichte van 2011. Dit komt door een algehele stijging in het aantal 

verstrekte voorzieningen, hetgeen er ook op duidt dat een eigen bijdrage geen drempel 
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vormt voor de toegankelijkheid (in dat geval zou er namelijk een daling waar te nemen 

zijn in het aantal verstrekte voorzieningen) De stijging van de eigen bijdrage is bij de 

overige Bollenstreekgemeenten echter hoger dan in Hillegom.  Dit verschil kan 

toegerekend worden aan de extra eigen bijdragen voor de overige Wmo voorzieningen.   

Hillegom vorm met Lisse en Noordwijk de middenmoot qua aantallen en uitgaven voor 

individuele Wmo voorzieningen. Teylingen vormt de bovengrens en Noordwijkerhout de 

ondergrens.  Omgerekend betekent dit dat na de invoering van de eigen bijdrage voor de 

overige Wmo voorzieningen er een positief financieel effect voor Hillegom valt te 

verwachten  van om en nabij de 7 % = ongeveer  € 21.150,-. 

 

Participatie: 

De notitie is in 2011 ter advisering aangeboden aan de Wmo adviesraad.  De 

geactualiseerde notitie 2013 is wederom voor advies aan de Wmo adviesraad 

aangeboden.  In de bijlage vindt u hun advies met de ambtelijke respons op dat advies.    

Urgentie: 

Het streven is om per 1 juli 2013 met de uitvoering te beginnen voor nieuwe klanten en 

per 1 januari 2014 ook voor bestaande klanten.  Van belang is dat de raad uiterlijk in de 

raadsvergadering van 13 juni 2013 haar zienswijze op deze notitie kenbaar maakt.   ISD 

Bollenstreek kan dan tijdig met de implementatie starten en de maatregelen tijdig 

communiceren aan onze burgers.     

 

Kanttekeningen: 

Geen  

 

namens het college van burgemeester en wethouders, 

 

ing. G.P. van Lierop J. Broekhuis 

secretaris burgemeester 

 

 

 

 

Ter inzage gelegd: 

- Notitie ISD Bollenstreek dd 13-03-2013 inzake eigen bijdrage 2013  

- Advies Wmo Adviesraad dd 25-03-2013 en reactie hierop van ISD Bollenstreek dd 05-04-2013 

Informatie bij: dhr. R. Severijns, r.severijns@hillegom.nl, tel.nr. (0252) 537 252 

mailto:s.dekruijf@hillegom.nl
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Onderwerp: 

Notitie eigen bijdrage 2013 ISD Bollenstreek 

 

 

De  Raad van de gemeente Hillegom, 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, 

gelet op: 

    Artikel 4 Wmo, betreffende de compensatieplicht van gemeenten,  

    Artikel 15 Wmo, betreffende de inkomensafhankelijke eigen bijdrage,  

    Artikel 16 Wmo, betreffende het CAK als aangewezen rechtspersoon voor 

vaststellen en innen van de eigen bijdrage.  

    Artikel 19 Wmo, betreffende het inkomensafhankelijke eigen aandeel.  

 

besluit:  

Als zienswijze aan ISD Bollenstreek kenbaar te maken dat de Raad van de gemeente 

Hillegom instemt met: 

1. het toepassen van een eigen bijdrage/eigen aandeel voor alle individuele Wmo 

voorzieningen;  

2. geen eigen bijdrage/eigen aandeel te vragen aan personen jonger dan 18 jaar;  

3. de eigen bijdrage/het eigen aandeel op te leggen tot de wettelijke toegestane 

maximum norm;  

4. de eigen bijdrage/het eigen aandeel te laten vaststellen en te laten innen door 

het CAK en  

5. om bovenstaande per 1 juli 2013 in te laten gaan voor nieuwe klanten en per  

1 januari 2014 ook voor bestaande klanten.   

 

 

Aldus besloten in de vergadering van 13 juni 2013. 

 

 

 

 

drs. P.M. Hulspas-Jordaan J. Broekhuis 

griffier voorzitter 
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