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Geachte raad,

Hierbij delen wij u mede dat wij hebben besloten om een wijziging aan te brengen in het Besluit
maatschappelijke ondersteuning zot6. Het besluit betreft een aanpassing van de maximale
eigen bijdrage met terugwerkende kracht tot r januari zot6 voor inwoners met een
persoonsgebonden budget voor een maatwerkvoorziening begeleiding of beschermd wonen.
De eigen bijdrage kan door dit besluit alleen lager worden, niet hoger.
Eigen bijdragen in de Wmo worden geïnd door het CAK. Het CAK bepaalt de definitieve eigen
bijdrage op basis van het verzamelinkomen en de maximale kostprijs die de gemeente voor een
voorziening hanteert.
Voor inwoners met begeleiding en beschermd wonen gold tot en met 2o1S een overgangsregime,
waarbij landelijk werd bepaald wat de maximale kostprijs voor de eigen bijdrage mocht zijn.

Vanaf zo16 mogen de gemeenten dat zelf bepalen.

In de Leidse Regio is in december zor5 besloten om voor begeleiding (groep en individueel)
vanaf r januari zo16 bijZorg in Natura een maximale kostprijs te hanteren van € zo,oo per
uur/dagdeel. Dit komt neer op ongeveer 48%o van de daadwerkelijke kosten. Bij Beschermd
Wonen geldt een eigen bijdrage voor Zorgin Natura van g5Y" van de kostprijs.
Voor begeleiding en beschermd wonen in de vorm van een persoonsgebonden budget hanteert
de Leidse Regio vanafrjanuari zo16 een kostprijs vantoo%o van hettotale Qaar)budget.
Bij begeleiding en beschermd wonen is vanaf r januari zo16 een ongelijkheid in de eigen
bijdrage ontstaan die inwoners maximaal opgelegd kunnen krijgen voor deze voorzieningen in
de vorm van een persoonsgebonden budget (maximaal too%ovan de daadwerkelijke kosten) ten
opzichte vanZorgin Natura (maximaal 48% -begeleiding- en g5o/o -beschermd wonen- van de

daadwerkelijke kosten). In het bestuurlijk overleg van de Leidse Regio is afgesproken om deze
ongelijkheid te repareren. Wij hebben daartoe het Besluit maatschappelijke ondersteuning zo16
aangepast.

Wij verwachten de gevolgen van deze aanpassing binnen de begroting op te lossen.
fnwoners uit de doelgroep worden schriftelijk geinformeerd over deze wijziging. De aan dit
besluit aangepaste bedragen worden door de gemeente aan het CAK doorgegeven.
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