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/ Vaststelling beleidsregels Wmo zot6

en besluit Wmo zo16

M.A. den Boer
Maatschappij
B. van der Slikke-van Agt
r5 december zor5 ICB-rS-$69

Geachte raad,

Hierbij treft u de beleidsregels Wmo zo16 en het Besluit Wmo zo16 aan, zoals wij die in onze
vergadering van 15 december hebben vastgesteld.
De beleidsregels zijn in samenwerking met de andere Leidse regiogemeenten voorbereid. De
beleidsregels en het Besluit sluiten aan op de resultaten van het bestuurlijk contracteren,
waarbij de Leidse Regio met zorgaanbieders afspraken heeft gemaali;t over diverse
maatwerkvoorzieningen, zoals Huishoudelijke Ondersteuning en Begeleiding.
De beleidsregels passen ookbinnen de adviezen die de Wmo Adviesraad heeft uitgebracht over
de conceptversie ervan.
De beleidsregels zijn alleen aangepast daar waar de huidige beleidsregels onjuist zijn gebleken,

of in de praktijk tot onredelijke of onwenselijke beoordelingen leiden. Belangrijkste reden
hiervoor is dat het logisch is om met grote wijzigingen, zoals eventueel nog meer algemene
voorzieningen, andere percentages voor eigen bijdragen etc. aan te sluiten bij eventueel nieuw
beleid. Bovendien kunnen we zo enige continuiteit bewaren voor zowel de cliënten, de
zorgaanbieders en de uitvoering nadat de Wmo in zor5 drastisch is gewijzigd.

In het Besluit is uw aangenomen amendement F van tz november zor5 verwerkt door de
korting op de Algemene Voorziening Huishoudelijke Ondersteuning van C 7,5o naar C 9,6o te
verhogen. Daarmee sluiten we aan op de regiogemeenten.
In zor5 zal naar schatting (nog niet alle aanbieders hebben facturen ingediend en het jaar is nog
niet om) een totaalbedragvan C 66.ooo voor deze korting worden uitgegeven. Uitgaande van
een toename van z8%o op de toelage van de gemeente wordt voor de huidige klanten een totale
uitgave geschat van € 84.48o. Of de extra korting ook tot extra klanten gaat leiden is nog niet
bekend. De kosten kunnen worden gedelit uit de zogenaamde HHT gelden, waarvoor in de
begroting voor 2015 € zzg.ggg en voor zot6 C 584ßT4 is geraamd.
Een andere wijziging voor de gemeentelijke financiën is de verandering van de kostprijs voor de
eigen bijdrage voor begeleiding. Voor overgangsklanten uit de AWBZ gold dat zij in zor5 te
maken hadden met een eigen bijdrage van maxim aal € t4,zo per dag dan wel per groep. Voor
nieuwe klanten gold een gemeentelijk e kostprijs (in Oegstgeest van C 24,oo per dagdeel dan wel
per groep). In zo16 vervalt landelijk het overgangsrecht voor deze eigen bijdragen. Dat betekent
dat voor de berekening van de eigen bijdrage van overgangsklanten de gemeentelijke kostprijs
gaat gelden. Het verschil tussen de kostprijs van het overgangsrecht (C t4,zo) naar de reeds in
2o1S vastgestelde gemeentelijke kostprijs voor de eigen bijdrage van C 24,oo per dagdeel
(begeleiding groep) of uur (begeleiding individueel) vinden wij te groot. Daarom is een
tussenstap ingebracht voor een kostprijs van € zo,oo. Dit komt overeen met de laagste kostprijs

binnen Huishoudelijke Ondersteuning.
De meeste klanten met begeleiding zijn overgangsklanten die nu een eigen bijdrage betaalden
van maximaalÛ r4,zo per dagdeel of per uur. Voor de gemeente betekent de eigen bijdrage van
C 2o,oo een verhoging van deze inkomsten in zo16. De precieze gevolgen zijn echter nog niet
bekend. Zodra de gevolgen voor de inkomsten eigen bijdrage voor de gemeente bekend zijn
worden deze meegenomen in de voortgangsrapportages over 2016.
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Wij nemen aan u hiermee voldoende te hebben geinformeerd.
Burgemeester en wethouders van
de locosecretaris

drs. J.B. Waaijer
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