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Onderwerp: Onderwerp: Onderwerp: Onderwerp:     

Eigen bijdrage individuele voorzieningen Wmo - notitie van de ISD Bollenstreek 

 

 

Wij stellen voor: Wij stellen voor: Wij stellen voor: Wij stellen voor:     

- Als zienswijze in te dienen dat u inhoudelijk akkoord gaat met de voorstellen 

zoals deze opgenomen zijn in de notitie eigen bijdrage ISD Bollenstreek.  

- Als zienswijze in te dienen dat u procedureel niet akkoord gaat met de 

invoeringsdatum 1 januari 2012, maar voorstelt de maatregel ná vaststelling van 

het nieuwe Wmo beleid en de daaruit voortvloeiende nieuwe Wmo verordening te 

laten ingaan.   

    

 

Bestaand kader/doelstelling: Bestaand kader/doelstelling: Bestaand kader/doelstelling: Bestaand kader/doelstelling:     

Wet maatschappelijke ondersteuning 

Gemeenschappelijke regeling ISD Bollenstreek 

Wmo verordening ISD Bollenstreek 

 

 

InleidinInleidinInleidinInleiding:g:g:g:    

De huidige Wmo verordening ISD Bollenstreek is in 2009 door de gemeenteraden van 

de ISD gemeenten vastgesteld. In deze verordening is in artikel 2.5 opgenomen dat 

voor iedere individuele voorziening een eigen bijdrage gevraagd mag worden. Tot nu 

toe heeft ISD Bollenstreek alleen voor de hulp bij het huishouden een eigen bijdrage 

gevraagd. Voorstel is om vanaf 1 januari 2012 voor alle individuele voorzieningen een 

eigen bijdrage te vragen (uitgezonderd rolstoelen daar dit wettelijk is uitgesloten).  

Het invoeren van een eigen bijdrage voor alle individuele voorzieningen is in principe 

een bevoegdheid van het dagelijks bestuur van ISD Bollenstreek, daar het valt binnen 

de kaders van de huidige vastgestelde verordening. Het betreft echter een 

uitgebreidere toepassing van de verordening, waarbij we een groter beroep doen op 

de burger om te besparen op de uitgaven van de Wmo. Om die reden vindt het 

dagelijks bestuur ISD Bollenstreek het belangrijk om de gevoelens van de Wmo 

adviesraden en van de gemeenteraden mee te nemen in de besluitvorming.      
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Argumenten:Argumenten:Argumenten:Argumenten:    

1. Meer verantwoordelijkheid bij de burger.  

Om de Wmo toekomstbestendig te maken wordt er een groter beroep gedaan op de 

burger en diens sociale netwerk. Eigen kracht, zelfredzaamheid en eigen 

verantwoordelijkheid zijn daarbij veelgehoorde termen. Met een eigen bijdrage zal de 

burger naar verwachting zorgvuldiger de benodigde zorg inkopen en alleen gebruik 

maken van voorzieningen die strikt noodzakelijk zijn. Met het anti cumulatie beginsel 

en het wettelijke maximum wordt voorkomen dat zorg ontoegankelijk wordt.  

Deze maatregel past inhoudelijk gezien helemaal in het nieuwe Wmo denken dat 

momenteel vertaald wordt in nieuw Wmo beleid.   

 

2. De maatregel is onderdeel van het nieuwe Wmo beleid.  

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

doen op de burger, diens sociale netwerk en het aanbod van algemene en collectieve 

voorzieningen. Doel daarbij is om het gebruik van de (veel duurdere) individuele 

voorzieningen zoveel mogelijk terug te dringen. In onze optiek is het vragen van een 

eigen bijdrage onderdeel van deze kantelgedachte en past binnen het 

beleidsvoornemen van de wederdienst/tegenprestatie van de burger. Ondanks het 

feit dat de maatregel past binnen de kaders van de huidige Wmo verordening zijn wij 

van mening dat deze maatregel onderdeel behoort uit te maken van het nieuwe Wmo 

beleid én de daaruit voortvloeiende aangepaste Wmo verordening. Losknippen van 

deze maatregel van dat proces, maakt dat het geen integraal onderdeel uitmaakt van 

de besparingen in het nieuwe beleid maar een ordinaire bezuinigingsmaatregel wordt 

binnen bestaand beleid. Onze Wmo adviesraad steunt deze gedachte.   

    

FinanciFinanciFinanciFinancieel effecteel effecteel effecteel effect::::    

Het Financieel effect van de maatregel is bij benadering als volgt:  

    

2012201220122012    

x x x x € 1.000€ 1.000€ 1.000€ 1.000    HillegomHillegomHillegomHillegom    LisseLisseLisseLisse    NoordwijkNoordwijkNoordwijkNoordwijk    NoordwijkerhoutNoordwijkerhoutNoordwijkerhoutNoordwijkerhout    TeylingenTeylingenTeylingenTeylingen    

scootmobiel 

               

9,0  

           

7,5  

                 

21,0                          5,0  

                 

13,0  

overige 

vervoersvoorz. 

               

7,0  

           

8,5  

    

58,0                          5,5  

                 

10,0  

traplift incl. 

patiëntenlift 

               

8,5  

           

4,0  

                   

7,0                          4,0  

                   

9,5  

overige woonvoorz. 

             

22,5  

   

20,0  

                 

30,0                        14,5  

                 

35,5  

            

Totaal 

           

47,0  

        

40,0  

               

116,0                        29,0  

                 

68,0  

 

Een totaal opbrengst van € 300.000,- waarvan € 47.000,- voor Hillegom.  

De totale kosten van inning door het CAK worden door ISD geraamd op € 16.000,-   

Geeft een netto opbrengst van € 284.000,- waarvan netto € 44.500,- voor Hillegom.  
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Communicatie/ participatie: Communicatie/ participatie: Communicatie/ participatie: Communicatie/ participatie:     

De Wmo adviesraad is gevraagd om advies uit te brengen op de notitie. Dit advies 

met de ambtelijke reactie van ISD Bollenstreek en onze eigen ambtelijke reactie ligt 

voor u ter inzage.   

    

Urgentie:Urgentie:Urgentie:Urgentie:    

Behandeling in de raad van 27 oktober 2011is nodig om per 1 januari 2012 te 

kunnen starten met deze regeling. De planning ziet er dan als volgt uit: 

November 2011besluitvorming in DB ISD Bollenstreek.   

December 2011 implementatie in organisatie en communicatie aan burgers.   

Januari 2012 start.   

 

Kanttekeningen:Kanttekeningen:Kanttekeningen:Kanttekeningen:    

Gezien de bezuinigingsopgaven kan het wenselijk zijn om akkoord te gaan met 

invoeringsdatum 1 januari 2012.  In dat geval dient u geen zienswijze in.     

 

 

namens het college van burgemeester en wethouders, 

 

ing. G.P. van Lierop  J. Broekhuis  

secretaris voorzitter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ter inzage gelegd: 

-  Notitie ISD Bollenstreek dd 14-06-2011 inzake voorstel eigen bijdrage/eigen aandeel 

- Advies Wmo adviesraad Hillegom dd 14-07-2011 inzake eigen bijdrage/eigen aandeel 

-  Reactie op advies Wmo adviesraad Hillegom 

- Ambtelijke reactie op de ambtelijke reactie ISD Bollenstreek notitie 

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


