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Advies over de “Wijzigingen in de uitvoering van de Wmo”
Advies over de “Vermogensinkomensbijtelling voor de eigen bijdrage Wmo”

Geacht College,
De Adviesraad Wmo heeft op 20 december 2012 een aantal stukken ontvangen die betrekking
heeft op de veranderingen in de eigen bijdragen en de uitvoering van de Wmo van de Gemeente
Apeldoorn.
Achtereenvolgens willen we ingaan op:
1. Het collegevoorstel “Wijzigingen in de uitvoering van de Wmo” d.d. 12-11-2012
2. Het collegevoorstel “Vermogensinkomensbijtelling voor de eigen bijdrage Wmo”
d.d. 10-12-2012

Ad 1. Het collegevoorstel “Wijzigingen in de uitvoering Wmo”
1. De nieuwe verstrekkingsvorm bemiddeling
Met het faciliteren van de uitbetaling en verantwoording van het Pgb wordt beoogd de cliënt te
ontlasten; deze hoeft alleen nog maar een bemiddelingsbureau te kiezen.
Hiermee stimuleer je het gebruik van Pgb-bemiddeling. Het product Pgb-bemiddeling vraagt een
zekere redzaamheid van cliënten omdat zij als werkgever de hulp moeten kunnen aansturen
t.a.v. de werkzaamheden die moeten gebeuren.
We adviseren u de regisserende kwaliteiten waarover de cliënt voor dit product moet beschikken
expliciet te benoemen en hierop te toetsen, niet alleen bij de start maar ook na verloop van tijd.
2. Uurtarief Pgb huishoudelijke hulp
Huidige situatie. De tarieven die nu gehanteerd worden in de huishoudelijke zorg gaan omlaag.
Dat daarin ook het Pgb betrokken wordt, is begrijpelijk. Bij de vaststelling van de ondergrens van
de tarieven voor de huishoudelijke hulp is afgesproken de CAO richtlijnen te waarborgen. Dit
geeft een grotere kans dat werknemers in deze sector blijven werken en cliënten de hulp krijgen
die ze nodig hebben. Voor de Pgb variant geldt ook dat we moeten voorkomen dat werknemers
zich afkeren van deze sector vanwege te lage tarieven. Om deze reden adviseren wij u voor de
Pgb tarieven het wettelijk minimum loon als uitgangspunt te nemen en naleving te waarborgen.
Wij missen bij dit punt de mogelijkheid om professionele Pgb-hulp via een organisatie in te huren.
U noemt dit wel in een voetnoot maar niet in de officiële tarievenlijst. Wij vrezen daarom dat het
veel moeilijker wordt om op deze manier hulp in te huren. Wij adviseren u om deze mogelijkheid
in de tarievenlijst op te nemen.
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3. Berekening eigen bijdrage op basis van kostprijs.
Door de eigen bijdrage voor de voorziening huishoudelijke hulp af te stemmen op de werkelijke
kostprijs ontstaan er prijsverschillen. Het risico is denkbeeldig dat mensen op prijs gaan kiezen.
Gelijkertijd loopt een traject via het bestuurlijk aanbesteden waarbij de aanbieder in overleg met
de gemeente tot een onderscheidend dienstverleningspakket komt dat ook aansluit op het
nieuwe denken en de nieuwe koers van de gemeente. Dat maakt dat het product huishoudelijke
hulp per aanbieder kan verschillen.
Wanneer alleen de kostprijs zo prominent in beeld is, zal de cliënt niet meer gericht zijn op
eventuele extra diensten en blijven er mogelijk kansen liggen in het kader van het nieuwe
denken. Wij adviseren u in de communicatie verder te gaan dan alleen het kenbaar maken van
de tarieven.
4. Hoogte Pgb voorziening af stemmen op de kostprijs in natura
Tijdens het gesprek tussen leden van de Adviesraad Wmo en ambtenaren zijn de gevolgen
besproken van dit besluit voor mensen die zelf een voorziening willen kopen.
Gelezen hebbende het voorstel en de te voorziene gevolgen hiervan adviseert de adviesraad
gezien het gewenste maatwerk, altijd rekening te houden met het feit dat sommige cliënten
duurdere maatwerkvoorzieningen nodig hebben vanwege hun beperkingen. Biedt in dergelijke
gevallen ook mogelijkheden, anders dan alleen via de geselecteerde (voorkeurs)leveranciers.

Ad 2. Het collegevoorstel “Vermogensinkomensbijtelling voor de eigen bijdrage Wmo”
Omdat dit collegevoorstel is gebaseerd op een verordening uit Den Haag is de Gemeente
Apeldoorn gehouden aan deze verordening om de eigen bijdrage te verhogen.
De vermogensinkomensbijtelling is verhoogd van 4 naar 12%.
Nogmaals wil de adviesraad wijzen op het risico van opeenstapelen van kosten voor burgers die
door hun beperking, een beroep moeten doen op meerdere voorzieningen en voor hen onmisbare
zorg.

Wij zijn graag bereid, indien gewenst, dit advies mondeling toe te lichten.

Met vriendelijke groeten,

J.H.J. Schreuder
Voorzitter Adviesraad Wmo gemeente Apeldoorn

2

