Advies met betrekking tot: Eigen bijdragenbeleid Wmo 2015
Datum: 12-06-2014
Geachte Wethouder, geachte raadsleden,
Aanleiding
Aanleiding voor dit advies is de voorgenomen vaststelling van het beleid voor de
eigen bijdragen voor Wmo-voorzieningen per 2015.
We baseren ons advies op de ambtelijke notitie “Analyse cliëntprofielen eigen
bijdragen”, die aan ons is voorgelegd met het verzoek erover te adviseren.
Tevens is in ambtelijk overleg een aantal beslispunten aan ons voorgelegd,
waarbij sprake was van een wijziging ten opzichte van het uitvoeringsbesluit.
Tijdens dit overleg was nog niet op alle punten een goed overzicht beschikbaar
van argumenten en effecten, zoals die nu wel in de raadsvoordracht zijn
verwoord.
Hoogte van de eigen bijdrage
Een specifiek aspect in het vaststellen van het nieuwe eigen bijdrage beleid, is
het wegvallen van de Wtcg-korting van 33%. De landelijke Wet tegemoetkoming
(Wtcg) biedt deze korting nu aan alle cliënten, de korting valt weg als gevolg van
de afschaffing van de Wtcg.
De gemeente Amsterdam is voornemens om het wegvallen van de Wtcg-korting
voor een deel van de cliënten te compenseren. Hiervoor zijn scenario’s
uitgewerkt met de effecten voor diverse inkomensgroepen.
In ons advies geven we aan wat voor ons belangrijke uitgangspunten zijn voor
het eigenbijdragenbeleid.
Compensatie Wtcg-korting
Bij het vaststellen van de hoogte van de eigen bijdragen zijn onze
uitgangspunten:
- de laagste inkomensgroep moet volledig worden gecompenseerd voor het
wegvallen van de Wtcg-korting.
- de middeninkomens moeten zoveel als mogelijk worden gecompenseerd
voor het wegvallen van de Wtcg-korting.
- Voor de hogere inkomens vinden we het acceptabel dat deze een hogere
eigen bijdrage zullen gaan betalen.
Geen eigen bijdragen voor algemene voorzieningen
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De gemeente is voornemens om geen bijdrage te heffen voor algemene
voorzieningen, omdat deze niet door het CAK kunnen worden meegeteld in de
anti-stapeling.
We kunnen deze keuze onderschrijven, mits hier geen nadelige gevolgen uit
voortkomen voor andere voorzieningen.
Namens de Stedelijke Wmo-Adviesraad.
Hoogachtend,
Miriam Fritschy
Voorzitter Stedelijke Wmo-Adviesraad
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