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ADVIES    

Betreft: eigen bijdrage/eigen aandeel definitief 

Aan: Dagelijks bestuur ISD Bollenstreek 

C.C.: College B&W gemeente Hillegom 

Datum 25 maart 2013________________________________________________________________ 

 

Inleiding 

Door het bestuur van de ISD Bollenstreek is op 13 maart 2013 een notitie inzake een voorstel eigen 
bijdrage/eigen aandeel  ter advisering aan de Wmo-adviesraad Hillegom voorgelegd. Praktisch 
dezelfde notitie is in 2011 voorgelegd, waarover de Wmo-adviesraad op 14 juli 2011 advies heeft 
uitgebracht.  

Een advies was dat er eerst een beleidsplan moet zijn alvorens een stelsel van eigen bijdragen en 
eigen aandeel kan worden ingevoerd. Dit advies is door de gemeenteraad van Hillegom 
overgenomen. 

Eind 2012 is het Beleidsplan 2012-2015 inderdaad aangenomen, zodat nu opnieuw de invoering van 
de eigen bijdrage/eigen aandeel ter discussie kan worden gesteld. 

Werkwijze Wmo-adviesraad 

De Wmo-adviesraad heeft de notitie van 13 maart 2013 vergeleken met de notitie uit 2011 en het 
daarover uitgebrachte advies en de ambtelijke reactie. Op de notitie van 13 maart 2013 zijn nog 
aanvullende vragen gesteld met betrekking tot de extra opbrengsten bij de andere gemeenten in het 
werkgebied van de ISD waar inmiddels wel het stelsel van eigen bijdragen/eigen aandeel is ingevoerd 
en over de verwachte opbrengst voor Hillegom Vervolgens heeft de Wmo-adviesraad dit besproken 
in een extra vergadering op 25 maart. 

Conclusies 

De Wmo-adviesraad is -vooral gezien ons eerder uitgebrachte advies en de daarop volgende 
ambtelijke reactie-  tot de conclusie gekomen dat er geen belemmeringen meer zijn om de invoering 
van een stelsel van eigen bijdrage/eigen aandeel in te voeren. 

Wel wil de Wmo-adviesraad nog de volgende kanttekeningen plaatsen: 

1. Wij vrezen dat een aantal cliënten geen gebruik zullen maken van voorzieningen na invoering 
van de eigen bijdrage/eigen aandeel, ook al hebben zij geen baat bij andere voorzieningen en 
kunnen zij niet terug vallen op een netwerk. Het lijkt ons dan ook verstandig in het 
registratiesysteem ook op te nemen waarom een cliënt ondanks de aanvraag afziet van het 
afnemen van de individuele voorziening als bijvoorbeeld een scootmobiel. Tevens zou dan 
moeten worden vastgelegd of hier sprake is van een cumulatie: heeft de cliënt al thuiszorg 
en wordt deze extra bijdrage teveel? 

2. Wij vinden voorlichting in december 2013 aan bestaande klanten veel te laat. Zodra het 
besluit wordt genomen, dienen bestaande klanten een directe mailing te krijgen, waarna dit 
nog enkele keren wordt herhaald. 
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3. Gesteld wordt dat geen aandeel wordt gevraagd aan personen jonger dan 18 jaar. Dikwijls 
betreft het een woningaanpassing, waarin een wat langer voortraject is. Als de uiteindelijke 
oplevering pas plaats vindt na het 17e jaar, dan is de vraag of er dan wel een eigen bijdrage 
moet worden gevraagd. Wij stellen dan ook voor bij de bepaling van de leeftijdsgrens de 
datum van indicatiestelling (nog liever de datum van aanvraag) aan te houden. 

 

Adviezen 

Gelet op het bovenstaande komt de Wmo-adviesraad tot de volgende adviezen: 

1. In het registratiesysteem de reden op te nemen waarom een klant uiteindelijk toch afziet van 
het afnemen van een individuele voorziening en daarbij tevens aan te geven of de klant voor 
een andere voorziening al een eigen bijdrage moet betalen 

2. Zodra de regeling door de gemeenteraad is aangenomen moeten bestaande klanten zo 
spoedig mogelijk per directe mail op de hoogte worden gesteld dat deze regeling voor hen in 
2014 in gaat. Vervolgens dient deze directe mailing enkele keren te worden herhaald. 

3. De vaststelling van de leeftijd in geval er sprake kan zijn van het vaststellen van een eigen 
aandeel te doen op het moment dat de aanvraag door de ISD is ontvangen. 

4. De eigen bijdragen/eigen aandeel voor alle voorzieningen toe te passen 

5. Geen eigen aandeel te vragen aan personen jonger dan 18 jaar, waarbij ook wordt verwezen 
naar ons onder 3 genoemde advies 

6. De maximale eigen bijdrage/eigen aandeel op te leggen 

7. Eigen aandeel te laten vaststellen en innen door het CAK 

 


