RIS.9045
Conceptwijzigingen Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Emmen 2015 met argumentatie

Bestaande tekst artikel 1. Begripsbepalingen
-n.v.t.
Bestaande tekst artikel 16 lid 1. Regels voor bijdrage in de kosten
van maatwerkvoorzieningen en algemene voorzieningen
1. Een cliënt is een bijdrage in de kosten verschuldigd:
a. voor het gebruik van een algemene voorziening, niet zijnde
cliëntondersteuning, en,
b. voor een maatwerkvoorziening dan wel pgb, zolang hij van de
maatwerkvoorziening gebruik maakt of gedurende de periode
waarvoor het pgb wordt verstrekt, overeenkomstig het
Uitvoeringsbesluit maatschappelijke ondersteuning, en met
uitzondering van het te betalen tarief voor het collectief
vraagafhankelijk vervoer, afhankelijk van het inkomen en vermogen
van de cliënt en zijn echtgenoot.
n.v.t

Nieuwe tekst artikel 1. Begripsbepalingen
inkomen: het inkomen als bedoeld in artikel 3.8 van het
Uitvoeringsbesluit Wmo 2015.
Nieuwe tekst artikel 16 lid 1. Regels voor bijdrage in de kosten van
maatwerkvoorzieningen en algemene voorzieningen
1. Ongewijzigd.
a. Ongewijzigd
b.

Ongewijzigd.

c.

De bijdrage voor algemene voorzieningen en
maatwerkvoorzieningen, niet zijnde beschermd wonen of opvang,
wordt op nihil gesteld voor cliënten met een bijdrageplichtig
inkomen dat lager is dan 110% van het sociaal minimum, waarbij
het sociaal minumum gelijk is aan de bedragen genoemd in artikel
3.8, lid 1, onder a en c van het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015.

Artikel
1
16.1.c

Argumentatie per in concept gewijzigde artikel Verordening Wmo gemeente Emmen 2015
Om duidelijk te komen dat in de verodening voor het vaststellen van de bijdrage CAK hetzelfde inkomensbegrip wordt gehanteerd als in het
Uitvoeringsbesluit Wmo 2015, wordt het begrip inkomen gedefinieerd.
Met de invoering van het abonnementstarief voor de Wmo eigen bijdrage per 1 januari 2019 gaat iedereen met een Wmo voorziening een vaste eigen
bijdrage betalen van €17,50-, per periode, ongeacht het inkomen. Gemeenten zullen hierdoor minder inkomsten vanuit de eigen bijdragen ontvangen.
Met name inwoners met een hoog inkomen en een hoge eigen bijdrage zullen hier sterk van profiteren. Dit heeft als gevolg dat de tegemoetkoming
chronisch zieken en gehandicapten (TCG) zoals de gemeente Emmen die kent niet meer doelmatig is. Inwoners met een hoog inkomen gaan jaarlijks
honderden tot duizenden euro’s minder betalen en krijgen hier bovenop ook nog €300-, TCG. Daarom is het college voornemens de TCG per 1 januari
2019 niet meer uit te keren en te kiezen voor het voeren van minimabeleid via de eigen bijdrage. Dit betekent dat voor inwoners met een inkomen tot
en met 110% van het sociaal minimum de eigen bijdrage op €0-, wordt gezet.

