College van burgemeester en wethouders van De Fryske Marren
Heremastate 1
8511 AA Joure

Joure, 27 november 2019

Betreft: advies abonnementstarief Wmo

Geacht college,
De Adviesraad Sociaal Domein De Fryske Marren (hierna adviesraad) is op 29 oktober 2019 gevraagd
advies uit te brengen aan uw college over het invoeren van een abonnementstarief voor de eigen
bijdragen in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
Het betreffende advies van de beleidsmedewerker de heer L. De Haan aan uw college
(ontwerpbesluit) is op de reguliere vergadering van 20 november 2019 aan de leden van de
adviesraad voorgelegd.
De adviesraad kan zich vinden in het hanteren van een abonnementstarief voor de eigen bijdrage in
de Wmo. Positief is dat het abonnementstarief gelijk is aan de eigen bijdrage behorend bij de laagste
inkomenscategorie en dat de gebruiker dus niet voor hogere kosten komt te staan. Positief is ook dat
de eigen bijdrage alleen verschuldigd is, als de inwoner ook daadwerkelijk over een voorziening
beschikt of – bij een persoonsgebonden budget – kan beschikken.
In het ontwerpbesluit lezen wij echter ook enkel onduidelijkheden, die wij hieronder beschrijven en
waarover we advies geven.
Onder punt 1 wordt gesteld dat de gemeente op een aantal onderdelen eigen beleidskeuzes kan
maken. Het is ons niet duidelijk welke keuzes de gemeente maakt of gemaakt heeft ten aanzien van
de punten c (wel of geen eigen bijdrage voor bepaalde maatwerk- of algemene voorzieningen) en d
(de ouder is wel of niet bijdrage plichtig bij een woningaanpassing voor een minderjarige).
Wij adviseren uw college – als dat nog niet is gedaan – hier een keuze in te maken en deze voor te
leggen aan de gemeenteraad.
Onder punten 2 en 3 wordt gesteld het uitgangspunt te volgen, dat de inwoners niet al moeten gaan
betalen als de ondersteuning nog niet is gestart of de voorziening nog niet is geleverd. Even verder
wordt opgemerkt dat het CAK de inning van de eigen bijdrage start en stopt met ingang van een
volledige maand. Hoe verloopt dan de inning als de ondersteuning of voorziening in de loop van een
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kalendermaand start? Of betreft het hier dan een periode van een maand (28/29, 30 of 31 dagen)?
Wij adviseren uw college dit punt verder uit te werken en af te stemmen met het CAK, zodat er voor
de gebruiker geen onduidelijkheid is over startdatum en inning.
Onder punt 4, laatste regel, wordt gesteld dat verder onderzoek nodig is naar de financiële gevolgen
van vrijstelling van eigen bijdrage voor de minima om te komen tot een weloverwogen besluit ten
aanzien van een minimabeleid.
Wij adviseren dit onderzoek zo spoedig uit te voeren.
Met betrekking tot het minimabeleid adviseren wij de minima zoveel mogelijk te ontzien of tegemoet
te komen.
Onder punt 4 wordt de huidige mogelijkheid benoemd om de eigen bijdrage vergoed te krijgen via de
collectieve aanvullende verzekering AV Frieso. Jammer dat niet bekend is in hoeverre hier gebruik
van wordt gemaakt.
Om het gebruik van deze regeling te optimaliseren, adviseren wij om gebruikers van een voorziening
of ondersteuning bij de start hiervan erop te attenderen dat het abonnementstarief via de AV Frieso
verzekering maandelijks, op verzoek, terugbetaald wordt.
Wanneer de gemeente op basis van de uitkomsten van het genoemde onderzoek in verband met het
minimabeleid besluit de minima vrij te stellen van een eigen bijdrage, dan adviseren wij duidelijke
criteria op te stellen wie voor vrijstelling in aanmerking komt. Tevens moet het voor de gebruiker
duidelijk zijn welk orgaan besluit over het al dan niet verlenen van vrijstelling.

Op grond van bovenstaande komt de adviesraad met betrekking tot genoemd ontwerpbesluit tot een
positief advies, met in achtneming van bovengenoemde opmerkingen en aandachtspunten.

Met vriendelijke groet,
Adviesraad Sociaal Domein De Fryske Marren,

H.J. Laros, voorzitter
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